
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 28. март 2018. године  БРОЈ 7 / 2018

 На основу члана 39. став 2. тачка 34. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16), члана 14. Закона о апотекарској 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске, број: 
119/08, 1/12 и 33/14), члана 22. и 23. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 4. став 1. друга алинеја Закона о 
ликвидационом поступку (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 64/02) и члана 39. став (2) тачка 37) Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина” број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној 
дана 27. марта 2018. године донијела је 

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ РАДА И О ПОКРЕТАЊУ 
ЛИКВИДАЦИОНОГ ПОСТУПКА НАД ЈАВНОМ 
ЗДРАВСТВЕНОМ УСТАНОВОМ АПОТЕКА 

“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Престаје са радом Јавна здравствена установа 
Апотека “Семберија” Бијељина са сједиштем у Бијељини, 
улица Кнегиње Милице бр. 12. (у даљем тексту: ЈЗУ Апотека 
“Семберија” Бијељина), основана Одлуком Скупштине 
Града Бијељина бр. 01-022-36/17 од  09. марта 2017. године и 
која је уписана у регистар пословних субјеката који се води 
код Окружног привредног суда у Бијељини (МБС: 3-31, МБ: 
01223364, ЈИБ: 4400412570009), због непостојања услова за 
обављање дјелатности установе а које обављање дјелатности 
је задовољено на рационалнији и економичнији  начин 
закључењем Уговора о међусобним правима и обавезама 
у преузимању послова ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина 
који Уговор је закључен између  ЈЗУ Апотека “Семберија” 
Бијељина, ЗУ Апотека “VIVAMEDIC” Козлук и Града 
Бијељина и који је сачињен у форми нотарске исправе коју је 
сачинио нотар Душан Марјановић из Бијељине под бројем 
ОПУ 971/2017 од 07. јула 2017. године (у даљем тексту: 
Уговор).

Члан 2.
 Овлашћује се Весна Благојевић Мирковић, директор 
ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина да, на основу ове одлуке, 
Окружном привредном суду у Бијељини поднесе приједлог 
за покретање ликвидационог поступка над ЈЗУ Апотека 
“Семберија” Бијељина, у складу са законом.

Члан 3.
 Редовне трошкове ликвидационог поступка сноси 
буџет Града Бијељина.
 Све непредвиђене трошкове и обавезе који нису 
у вези са редовним трошковима ликвидационог поступка 

који се утврде у самом ликвидационом поступку, а нису 
били евидентирани приликом преузимања по Уговору, 
сносиће ЗУ “VIVAMEDIC” Козлук, у складу са чланом 10. 
став 2. Уговора.

Члан 4.
 Имовину која преостане након окончања 
ликвидационог поступка преузеће Град Бијељина.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-16/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 
и 3/16) и члана 39. став (2) тачка 6) Статута Града Бијељина 
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
града Бијељина на својој 16. сједници одржаној дана 27. марта 
2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА 

I

 Усваја се Просторни план Града Бијељина.

II

 Просторни план Града Бијељина садржи текстуални 
и графички дио.

 1. Текстуални дио плана састоји се од сљедећих 
поглавља:
 - Уводни дио,
 - Стање организације, уређења и коришћења 
простора,
 - Потребе, могућности и циљеви организације, 
уређења и коришћења простора,
 - План организације, уређења и коришћења 
простора-пројекција изградње и уређења простора,
 - Одредбе и смјернице за спровођење плана.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 2. Графички дио плана састоји се од сљедећих 
графичких прилога:
 2.1.  Карте стања
 - Инжењерско-геолошка карта,
 - Карта намјене простора,
 - Карта мреже насеља и инфраструктурних система,
 - Карта катастарске општине,
 - Карта насељених мјеста и мјесних заједница,
 - Карта о броју становника према попису из 2013. године, 
 - Карта броја становника 1953-2013. година,
 2.2.   Карте планираног  рјешења 
 - Основна намјена површина,
 - Карта грађевинског и ванграђевинског земљишта,
 - Карта мреже насеља и центара,
 - Карта инфраструктурних система,
 - Карта заштићених простора са зонама заштите и 
мјерама за заштиту,
 - Карта спровођења плана.

III

 Носилац израде Просторног плана Града Бијељина 
је било Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. 
Бијељина, и исти су план израдили у марту 2018. године.

IV

 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 
просторно уређење Градске управе Бијељина.

V

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-17/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 
и 3/16) и члана 39. став (2) тачка 6) Статута Града Бијељина 
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
града Бијељина на својој 16. сједници одржаној дана 27. марта 
2018. године, донијела је
     

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

I

 Усваја се Урбанистички план Града Бијељина.

II

 Урбанистички план Града Бијељина садржи 
текстуални и графички дио.
 1. Текстуални дио плана састоји се од сљедећих 

поглавља:
 - Уводни дио,
 - Стање организације, уређења и коришћења 
простора,
 - Потребе, могућности и циљеви организације, 
уређења и коришћења простора,
 - План организације, уређења и коришћења 
простора-пројекција изградње и уређења простора,
 - Одредбе и смјернице за спровођење плана.

 2. Графички дио плана састоји се од сљедећих 
графичких прилога:
 2.1.  Карте стања
 - Копија катастарског плана,
 - Инжењерско-геолошка карта,
 - Карта зона урбаног подручја,
 - Карта културно-историјских и природних добара 
и заштита животне средине,
 - Извод из плана вишег реда
 2.2.  Карта планираног рјешења
 - План намјене површина,
 - Карта инфраструктуре: саобраћајна, енергетска, 
комунална и др.,
 - Карта планских докумената нижег реда.

III

 Носилац израде Урбанистичког плана Града Бијељина 
је било Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. 
Бијељина, и исти су план израдили у марту 2018. године.

IV

 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 
просторно уређење Градске управе Бијељина.

V

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-18/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 
и 3/16), и члана 39. став (2) тачка 6) Статута Града Бијељина 
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
града Бијељина на својој 16. сједници одржаној дана 27. марта 
2018. године, донијела је
     

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА „ЈАЊА“ У 

БИЈЕЉИНИ

I

 Усваја се Урбанистички план „Јања“ у Бијељини.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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II

 Урбанистички план „Јања“ у Бијељини садржи 
текстуални и графички дио.

 1. Текстуални дио плана састоји се од сљедећих 
поглавља:
 - Уводни дио,
 - Стање организације, уређења и коришћења 
простора,
 - Потребе, могућности и циљеви организације, 
уређења и коришћења простора,
 - План организације, уређења и коришћења 
простора-пројекција изградње и уређења простора,
 - Одредбе и смјернице за спровођење плана

 2. Графички дио плана састоји се од сљедећих 
графичких прилога:
 Геодетска подлога,
 - Извод из плана вишег реда,
 - Инжењерско-геолошка карта,
 - Пољопривредно земљиште-стање,
 - Постојећа намјена површина,
 - Постојећа саобраћајна инфраструктура,
 - План инфраструктуре-хидротехника,
 - План инфраструктуре-електроенергетика и ТТ 
везе,
 - План инфраструктуре-топлификација,
 - Пољопривредно и шумско земљиште.

III

 Носилац израде Урбанистичког плана „Јања“ у 
Бијељини је било Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој 
града“ Д.О.О. Бијељина, и исти су план израдили у марту 
2018. године.

IV

 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 
просторно уређење Градске управе Бијељина.

V

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-19/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу  члана  39. став (2) тачка 13)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 73.  став 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16),  члана 17. став (2) 
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта-пречишћени текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 34/14), члана 28. став (3) 
Правилника о општим правилима урбанистичке регулације 
и парцелације („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 115/13), те члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града 
Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина града Бијељина на 16. сједници одржаној дана 
27. марта 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 1м2 
корисне површине објекта у складу са стамбено-пословним 
зонама градског грађевинског земљишта, према важећим 
регулационим плановима као спроведбеним документима 
просторног уређења града Бијељина.

Члан 2.
 (1) Укупни трошкови опремања градског 
грађевинског земљишта израчунати према одредбама 
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта - пречишћени текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 34/14) за земљиште у 
обухвату спроведбених докумената просторног уређења 
града Бијељина износе 57,30 КМ/м2.
 (2) Просјечни трошкови припремања градског 
грађевинског земљишта обрачунати према одредбама 
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта-пречишћени текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 34/14) подацима Пореске 
управе Републике Српске за град Бијељина о просјечним 
тржишним цијенама земљишта разврстаним по стамбено-
пословним зонама града Бијељина  и  износе  27,40 КМ/м2. 

Члан 3.
  (1) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у износима 
обрачунатим на име опремања и припремања земљишта 
исказаним у претходном члану ове Одлуке и одређује се у 
зависности од намјене објекта који се на том земљишту гради, 
множењем коефицијентима како је описано у табели и то: 

 (2) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за објекте у којима се одржавају 
вјерски обреди и објеката вјерских заједница ради 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

R.BR. NAMJENA 
OBJEKTA 

VRSTA 
NAKNADE 

EKSTRA 
ZONA 

I 
ZONA 

II 
ZONA 

III 
ZONA 

IV 
ZONA 

V 
ZONA 

VI 
ZONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ВИШЕПОРОДИЧНО-

СТАМБЕНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0.3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 

УРЕЂЕЊЕ 
У У У У У У У 

 
ИНДИВИДУАЛНО-

СТАМБЕНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0,3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 

УРЕЂЕЊЕ 
У O,9У 0.7У 0.25У 0,2У 0,15У 0,10У 

 
ПРИВРЕДНО-
ПРОИЗВОДНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0,3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 

УРЕЂЕЊЕ 
0,25У 0,25У 0,25У 0,25У 0,25У 0,15У 0,1У 

 
ПОСЛОВНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0,3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 

УРЕЂЕЊЕ 
1,2У 1,2У 1,2У 1,2У У У У 

 
ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0,3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 

УРЕЂЕЊЕ 
0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 

 
ЕКОНОМСКИ 

ОБЈЕКТИ 

ПРИПРЕМАЊЕ - - - - 0,5П 0,4П 0,3П 
ОПРЕМАЊЕ - - - - О О О 

УКУПНО 
УРЕЂЕЊЕ 

- - - - 0,1У 0,075У 0,05У 
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ширења мисионарске дјелатности (школе, дјечији вртићи, 
хуманитарне амбуланте и сл.) обрачунава се као накнаде 
за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 
објекте јавне намјене.
 (3) За помоћне објекте износ накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта умањује се за 50% од 
утврђене висине накнаде објеката у чију сврху се исти граде.

Члан 4.
 Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта из претходног члана примјењиваће 
се до доношења Одлуке о детаљаном планерском предмјеру и 
предрачуну радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
и укупних површина објеката планираних спроведбеним 
документима просторног уређења.

Члан 5.
 Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за подручја за која нема важећих  
спроведбених  докумената  просторног уређења обрачунава 
се на основу просјечно остварених трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта  из члана 2. ове Одлуке, 
водећи рачуна о стамбено-пословној зони градског 
грађевинског земљишта у којој се објекат за који се накнада 
израчунава гради, као и о намјени објекта.

Члан 6.
 (1) Ако се мијења намјена постојећег објекта или 
појединог дијела објекта у намјену за који је прописана већа 
накнада за уређење грађевинског земљишта, износ накнаде 
се утврђује као позитивна разлика између накнаде за 
уређење грађевинског земљишта, која би према овој Одлуци 
била утврђена за ранију намјену и накнаде за уређење 
грађевинског земљишта за нову намјену, узимајући у обзир 
евентуалне промјене у корисној површини грађевине 
и другим елементима релевантним за утврђивање ове 
накнаде.
 (2) Уколико се објекат гради у више стамбено-
пословних зона, накнада за уређење грађевинског земљишта 
се одређује као збир накнада утврђених за сваки дио објекта 
према стамбено-пословној зони у којој се тај дио објекта 
налази. 

Члан  7.
 (1) Ако се стари објекат замјењује новим објектом, 
износ утврђене накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за нови објекат се умањује за 
износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта за објекат који се уклања, израчунат према 
његовој намјени у складу са овом Одлуком.
 (2) Садржина одредбе из претходног става овог 
члана примјењује се и у поступку легализације изузев 
објеката прописаних чланом 160.а Закона о уређењу 
простора и грађењу.

Члан 8.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 5/17).

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-20/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 80. став 4. Закона о уређењу 
простора и грађењу (,,Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута 
Града Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној 
дана 27. марта 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ 
ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ МЕТРА КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ 

СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ  ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Просјечна коначна грађевинска цијена једног 
квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног 
простора из претходне године на подручју Града Бијељина 
износи 700,00 КМ. 

Члан 2.
 Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1. 
ове Одлуке служи као основица за израчунавање накнаде 
по основу природних и локацијских погодности градског 
грађевинског земљишта и погодности већ изграђене 
комуналне инфраструктуре, које могу настати приликом 
коришћења тог земљишта (у даљем тексту:  рента) 

Члан 3.
 Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1. 
ове Одлуке, примјењиваће се на начин прописан Законом о 
уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16) и Одлуком о уређењу 
простора и грађевинском земљишту.

Члан 4.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени  једног 
квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног 
простора из претходне године на подручју Града Бијељина 
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/17).

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-21/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 На основу  члана  39. став (2) тачка 13)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 6. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана 
12. став (2) Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/14, 19/14, 21/14, 3/16 и 2/17), и члана  39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“,број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 16. 
сједници одржаној дана 27. марта 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

I

 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се лицитацијом продаја  градског грађевинског 
земљишта у својини Града Бијељина, опремљеног основном 
инфраструктуром,  и то:

 -кп.бр. 728/124    звн.“Ковиљуше“   њива 5. класе  
у површини од 3.168м2, уписаног у Лист непокретности-
препис број: 2223/17  к.о. Бијељина Село   и  земљишно-
књижни уложак број: 1291 к.о.Бијељина Село, на име 
Општине Бијељина као титулара права посједа и права  
својине са дијелом 1/1. 

 У складу са Регулационим планом  „Индустријска 
зона 3“ („Службени гласник општине Бијељина“, бр. 5/15) 
земљиште означено као кп.бр. 728/124 к.о. Бијељина Село 
намјењено је за изградњу објеката пословно-производне 
зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и 
средњи производни погони и индустријски погони).
Земљиште је опремљено основном инфраструктуром, 
саобраћајницом, водоводном и  електродистрибутивном 
мрежом.

II

 Почетна продајна цијена земљишта из 
тачке I ове Одлуке  износи  15,00 КМ/м2 (словима: 
петнаестконвертибилнихмарака), односно 47.520,00КМ 
(словима: четрдесетседамхиљадапетстотинадвадесетконвер
тибилнихмарака).

III

 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се 
уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, 
о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати 
износа од 4.752,00 КМ (словима: четирихиљадеседамстоти
напедесетдвијеконвертибилнемарке).

IV

 Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, обавезан је 
уплатити у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата 
прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења 
Уговора на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у 
посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се 
сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове 
за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  
непокретности.

V

 Поступак Лицитације градског грађевинског 
земљишта спровешће градска Комисија за спровођење 
јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом 
грађења, непокретности у својини Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр.30/16).
 Објава Огласа за продају земљишта извршиће се  
у „Семберским новинама“, дневним независним новинама 
„НИГД ДНН“ ДОО Бања Лука (Независне новине),  Огласној 
плочи Градске управе Града Бијељина  и веб страници Града  
Бијељина. 

VI

 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.

VII

 Купац је дужан  да у року од једне године од дана 
закључења купопродајног уговора, односно нотарске 
исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње 
објекта, а у року од двије године од дана закључења 
купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта.

VIII

 Трошкове израде нотарске исправе, трошкове 
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и 
накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у 
грађевинско земљиште, сноси купац.
Трошкове уписа права својине у јавним евиденцијама 
непокретности, у складу ставом 2. тачке IV ове Одлуке, 
сноси купац.

I X

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-22/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16),  члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:  97/16), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана 
39. став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 16. сједници одржаној дана 27. марта 2018. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ  КАО  К.П. БРОЈ 740/5 
и 740/6  К.О. СУХО ПОЉЕ 

Члан 1.
 Под условима и на начин утврђен овом Одлуком 
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у 
даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини 
Града Бијељина, означена  као:

 - к.п. број 740/5 зв. „Задружни дом“, по култури 
њива 5. класе, површине 500 м2, уписана у посједовни лист 
број 1390 к.о. Сухо Поље, у ком је као посједник уписана 
Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели 
број 740/5, зв. „Задружни дом“, по култури њива 5. класе, 
површине 500 м2, уписана у зк.ул. број 1291 к.о. Сухо Поље, 
у ком је уписана Општина Бијељина са правом својине 1/1;

 -к.п. број 740/6, зв. „Задружни дом“, по култури 
двориште, површине 450 м2, уписана у посједовни лист број 
1390 к.о. Сухо Поље, у ком је као посједник уписана Општина 
Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели број 740/6,  
зв. „Задружни дом“, по култури двориште, површине 390 м2 
и стамбена зграда површине 60 м2 (објекат не постоји на 
терену), уписана у зк.ул. број 1291 к.о. Сухо Поље, у ком је 
уписана Општина Бијељина са правом својине 1/1.

 На дијелу к.п. 740/5 и 740/6 к.о. Сухо Поље, постоји 
дрвени монтажни објекат са старом брентом за резање 
трупаца која није у употреби, а објекат није евидентиран у 
јавним евиденцијама непокретности.

Члан 2.
 Налазом  ЈП „Дирекција  за  изградњу  и  развој  
града“ д.о.о. Бијељина  број И-662/17  од 23.10.2017. године  
утврђено  је  да се предметне парцеле налазе у грађевинском 
реону к.о. Сухо Поље и да са западне стране граниче са к.п. 
740/7 која је асфалтирани прилазни пут ширине 2,5 м од 
магистралног пута до к.п. 740/4 к.о. Сухо Поље.    

 На основу члана 14. Одлуке Скупштине Града 
Бијељина о висини вриједности непокретности по зонама 
на територији Града Бијељина на дан 31.12.2016. године 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16), вриједност 
грађевинског земљишта у  ванстамбеној-пословној подзони 
2  износи 10,15 КМ/м2.

 Налазом ЈП „Дирекција за развој и изградњу 
града“ д.о.о. Бијељина број И-662/17 од 23.10.2017. године, 

утврђено је да:

 - вриједност непокретности означене као  к.п. 740/5 
износи 9,00 КМ/м2, што за површину од 500 м2 износи 
4.500,00 КМ,
 
 - вриједност непокретности означене као к.п. 740/6   
износи 9,00 КМ/м2, што за површину од 450 м2 износи 
4.050,00 КМ. 

 Вриједност монтажног објекта, односно материјала 
који се може искористити, износи 1.478,00 КМ.

 Укупна процијењена вриједност непокретности из 
члана 1. ове Одлуке износи 10.028,00 КМ.

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити на  име  кауције износ од 10% од почетне 
продајне цијене непокретности, која износи за:

 - к.п. 740/5 и 740/6 к.о. Сухо Поље, и монтажни 
објекат изграђен на обје парцеле 1.002,80 КМ.

 Уплата  се  врши  на  јединствен  рачун  трезора  
Града  Бијељина  број 555-001-00777777-70  прије  почетка  
лицитационог  поступка, а  доказ  о  извршеној  уплати  
доставља  се  Комисији.

Члан 4.
 Продајну цијену наведених непокретности учесник 
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је 
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора 
на жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у посјед 
купцу извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати 
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник.

Члан 5.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина спровешће Комисија за спровођење  јавног 
конкурса  за  продају, односно  оптерећење  правом  грађења  
непокретности  у  својини  Града  Бијељина.

 Оглас за продају непокретности из члана 1. Одлуке 
објавиће се у дневном листу „Незавинсним новинама“, 
на огласној табли Градске  управе  града Бијељина и на  
страницама  званичне  интернет  презентације Града  
Бијељина. 

Члан 6.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по завршетку  лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.

Члан 7.
 Трошкове израде Уговора  о  купопродаји  у  форми 
нотарске исправе као  и  трошкове  провођења  истог  сноси 
купац.

Члан  8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
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објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-25/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 23. став 2. члана 53. став 1. и 2. 
члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 
60/15 и 18/16), члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној дана 
27. марта 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА И ИЛИЋ (СПАСОЈЕ) СЛАВКО

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се замјена непокретности 
између Града Бијељина, с једне стране, и Илић (Спасоје) 
Славка, с друге стране. 

 Град Бијељина даје Илић (Спасоје) Славку у замјену 
своју непокретност означену као:
- к.п. број 6326/1, зв. Читаоница, у нарави  пашњак 2. класе, 
површине 854 м2, уписана у посједовни лист број 1082 
к.о. Бијељина 1, у ком је као посједник уписана Општина 
Бијељина са дијелом 1/1, а којој одговара непокретност 
означена као к.п. 6326/1, уписана у зк.ул. број 1068 к.о. 
Бијељина 1, у ком је уписан Града Бијељина са правом 
својине са дијелом 1/1.

 На парцели коју Град Бијељина даје у замјену 
изградиће се објекат Српске православне цркве.

 Илић (Спасоје) Славко  даје Граду Бијељина у 
замјену своју непокретност означену као:
 
 - к.п. 6302/3, зв. Луг, у нарави њива 6. класе, 
површине 1044 м2, уписана у лист непокретности број 
5503 к.о. Бијељина 1, у ком је као посједник уписан 
Илић (Спасоје) Славко са дијелом 1/1, а којој одговара 
непокретност означена као к.п. 6302/3 уписана у зк.ул. број 
7588 к.о. Бијељина 1, у ком је уписан Илић (Спасоје) Славко 
са дијелом 1/1.

Члан 2.
 Према налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу 
града“ д.о.о. Бијељина, предметне парцеле су у обухвату 
Ревизије и измјене Урбанистичког плана Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 14/11), и 
намијењење су за породично становање и у околини су 
већином изграђени објекти те намјене и налазе се се у шестој 
стамбено-пословној зони Града Бијељина, у „Новом насељу“ 
Бијељина, с тим да је до к.п. 6302/3 обезбјеђен приступ 
макадамским, а до к.п. 6326/1 асфалтним путем. 

 На основу Одлуке Скупштине Града Бијељина о 

висини вриједности непокретности по зонама на територији 
Града Бијељина на дан 21.12.2017. године („Службени гласник 
Града Бијељина“, број 27/17), вриједност грађевинског 
земљишта у шестој стамбено-пословној зони износи 11,00 
КМ/м2.
 Налазом ЈП „Дирекција за развој и изградњу града“ 
д.о.о. Бијељина број И-784/17 од 14.12.2017. године, и допуном 
налаза број И-97/18 од 1.3.2018. године, утврђено је да:
 - вриједност непокретности означене као  к.п. 
6302/3 износи 9,00 КМ/м2, што за површину од 1.044 м2 
износи 9.396,00 КМ,
 - вриједност непокретности означене као к.п. 
6326/1  износи 11,00 КМ/м2, што за површину од 854 м2 
износи 9.394,00 КМ. 

 Вриједност непокретности које су предмет замјене 
су исте. 

Члан 3.
  О  замјени  непокретности  из  члана  1. ове  Одлуке 
сачиниће  се посебан уговор.  Трошкове  нотарске обраде 
уговора сноси  Илић (Спасоје) Славко.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи уговор о замјени  непокретности из члана 1. ове 
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

Члан 5.
 На  некретнинама  из члана 1. ове  Одлуке  код  
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина, извршиће 
се промјена уписаних права у корист уговарача.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-24/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 39. став (2), тачка 10) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске„ број: 97/16), члана 2. и 7. Закона о комуналним 
таксама („Службени гласник Републике Српске„ број: 
4/12), члана 39. став (2), тачка (11) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 16. сједници одржаној дана 27. марта 
2018. године, донијела је 

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
 У Одлуци о комуналним таксама (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 6/12, 13/13, 27/13, 5/14, 
5/15, 8/15 – пречишћен текст, 7/16, 12/16, 30/16, 5/17, 9/17, 
14/17, 27/17), у Тарифи комуналних такси које се плаћају 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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на подручју Града Бијељина, у Тарифном броју 3. у ставу 
1. ријеч: ‘’кафићи’’ брише се, а ријеч: ‘’кафеи’’ замјењује се 
ријечју: ‘’кафе барови’’.

Члан 2.
 У Тарифном броју 3. послије става 1. додаје се нови 
став 2, који гласи:   
 ‘’За држање музике уживо у ресторанима у склопу 
мотела или хотела, односно у ресторанима који послују у 
саставу регистроване дјелатности привредних субјеката 
(Д.о.о.) или као издвојена пословна јединица, регистрованих 
код надлежног суда, на име комуналне таксе плаћа се дневно 
...........................................................................................100,00 КМ’’

Члан 3.
 У Тарифном броју 3. став 2. мијења се и гласи:

 ‘’За држање музике уживо у салонима за посебне 
прилике (свечаним салонима) у склопу мотела или 
хотела, односно у салонима за посебне прилике (свечаним 
салонима)  који послују у саставу регистроване дјелатности 
привредних субјеката (Д.о.о.) или као издвојена пословна 
јединица, регистрованих код надлежног суда, као и у 
угоститељским објектима-салонима за посебне прилике 
(свечаним салонима) који су регистровани као самостална 
предузетничка дјелатност, на име комуналне таксе плаћа се 
дневно.............................................................................200,00 КМ’’

 Досадашњи  ст. 2, 3, 4. и 5. постају  ст.  3, 4, 5. и 6.

Члан 4.
 У Одлуци о комуналним таксама у Тарифи 
комуналних такси које се плаћају на подручју Града 
Бијељина, мијења се Тарифни број 5, који гласи:

 ‘’Комунална такса за истицање пословног имена, 
утврђује се и плаћа у годишњем износу, и то:

I ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, УСТАНОВЕ И ДРУГА 
ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ РЕГИСТРОВАНА И 
ОБАВЉАЈУ ДЈЕЛАТНОСТ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 
КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ И ЈЕДИНИЦА 
РАЗВРСТАВАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ И ДРУГИМ 

ЗАКОНИМА:

 1) Привредна друштва из области индустрије и 
производње ...................................................................  200,00 КМ
 2) Привредна друштва из области електроиндустрије 
и електродистрибуције ....................................................................
........................................................................................  3.000,00 КМ
 3) Привредна друштва из области пољопривреде, 
шумарства, лова и риболо ва...................................... 200,00 КМ
 4) Привредна друштва из области грађевинарства ..
..........................................................................................   400,00 КМ
 5) Привредна друштва из области комуналних 
дјелатности, екологије ................................................  300,00 КМ
 6) Привредна друштва за производњу и 
снабдијевање водом и канализација .........................300,00 КМ
 7) Привредна друштва из области занатства и 
задруге ...........................................................................   100,00 КМ
 8) Привредна друштва из области саобраћаја 
(превоз путника и робе)............................................   300,00 КМ
 9) Привредна друштва из области телекомуникација 

и ПТТ-а ........................................................................ 3.000,00 КМ
 10) Привредна друштва из области туризма, 
путничке агенције и сл ................................................  200,00 КМ
 11) Привредна друштва из области пројектовања ...
...........................................................................................  400,00 КМ
 12) Привредна друштва за приказивање филмова ...
............................................................................................ 100,00 КМ
 13) Привредна друштва из области резане грађе 
(пилане) ........................................................................    500,00 КМ
 14) Привредна друштва из области техничког 
прегледа возила...........................................................    200,00 КМ
 15) Привредна друштва из области сакупљања и 
прераде секундарних сирови на ............................... 200,00 КМ 
 16) Привредна друштва из области игара на срећу  - 
кладионице, лутрија, покер апарати и сл .............2.000,00 КМ
 17) Привредна друштва из области информатике ....
........................................................................................     200,00 КМ
 18) Приватне амбуланте, љекарске и стоматолошке 
ординације, здравствена и социјална заштита .......100,00 КМ
 19) Приватне образовне установе – школе, центри 
за учење страних језика и сл........................................200,00 КМ
 20) Rent a car агенције ...................................200,00 КМ
 21) Ревизорске куће, књиговодствене посредничке 
и правне услуге и услуге савјетовања .......................200,00 КМ
 22) Привредна друштва из области угоститељства: 
 1. хотели................. .......................................1.000,00 КМ
 2. мотели .......................................................1.000,00 КМ
 3. ресторани ....................................................300,00 КМ
 4. бифеи, гостионице, кафе барови, кафане, крчме, 
домаћа кухиња, ћевабџинице, бурегџинице, роштиљнице ....
........................................................................................... 150,00 КМ
 5. ноћни клубови ........................................2.000,00 КМ
 6. покретни угоститељски објекти, објекат брзе 
хране, кетеринг ........................................................       150,00 КМ
 7. апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, 
собе за изнајмљивање, хостели, туристичка насеља, 
коначишта, кампови ...................................................  300,00 КМ
 8. салони за посебне прилике ......................200,00 КМ 
 9. посластичарнице, пекотеке, печењаре, пицерије ..
...........................................................................................  250,00 КМ  
 10. остали непоменути угоститељски објекти ...........
............................................................................................ 250,00 КМ
 23) Агенције за обезбјеђење лица и имовине и видео 
надзор, заштитне и истражне дјелатности ..............300,00 КМ
 24) Привредна друштва из области трговине нa 
велико .............................................................................. 300,00 КМ
 25) Привредна друштва из области трговине на 
мало, маркетинга и посредовања:
 1. класична продавница ...............................200,00 КМ
 2. мини маркет ................................................300,00 КМ
 3. супер маркет ...............................................500,00 КМ
 4. макси маркет ............................................1.000,00 КМ
 5. хипер маркет ............................................2.000,00 КМ
 6. драгстори .....................................................500,00 КМ
 7. продаја на покретној тезги ......................100,00 КМ
 8. остале непоменуте дјелатности из области 
трговине .........................................................................  200,00 КМ

ИЗУЗЕТНО ОД ТАЧКЕ 25. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И 
ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ СЉЕДЕЋЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ:

 26) Привредна друштва из области промета нафте 
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и нафтних деривата...................................................  3.000,00 КМ
 27) Привредна друштва за продају, сервис и 
одржавање фискалних каса......................................... 200,00 КМ
 28) Ауто перионице .......................................100,00 КМ
 29) Здравствене апотеке ...............................600,00 КМ
 30) Ветеринарске установе, амбуланте и апотеке .....
...........................................................................................  350,00 КМ
 31) Пољопривредне и биљне апотеке .......300,00 КМ
 32) Ауто отпади и сл. .....................................200,00 КМ
 33) Погребне услуге .......................................200,00 КМ
 34) Привредна друштва из области ауто индустрије, 
ауто салони, овлаштени ауто сервиси и сл...............500,00 КМ
 35) Шпедиције ................................................200,00 КМ
 36) Киосци у оквиру привредног друштва ..................
............................................................................................100,00 КМ
 37) Банке и осигуравајуће организације:
 
 1. Основне банке, главне филијале и осигуравајуће 
организације ..............................................................  3.000,00 КМ
 2. Пословне јединице банака и осигуравајућих 
организација (експозитуре филијале)
микрокредитне организације ..................................2.000,00 КМ
 3. Остале јединице банака и осигуравајуће 
организације (истурени шалтери, повјереништва и сл.) ........
.......................................................................................   1.000,00 КМ
 4. банкомати ....................................................500,00 КМ
 5. мјењачнице ..................................................200,00 КМ

 38) Медији:
 1. Телевизијске станице ................................600,00 КМ
 2. Радио станице .............................................300,00 КМ
 3. Издавање носача слике и звука ...............400,00 КМ
 4. Новинско – издавачка дјелатност ..........100,00 КМ
 5. Остала издавачка дјелатност ....................50,00 КМ

 39) Остале непоменуте дјелатности ..........200,00 КМ

II – САМОСТАЛНЕ РАДЊЕ – ДЈЕЛАТНОСТИ КОЈЕ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ ОБАВЉАЈУ ПО ОСНОВУ ЗАКОНА 
О ЗАНАТСКО – ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ И 

УРЕДБИ О ПРЕДУЗЕТНИЧКИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА:

 1) Угоститељски објекти
 1. мотели .......................................................1.000,00 КМ
 1.  ресторани ...................................................300,00 КМ
 2. бифеи, гостионице, кафе барови, кафане, крчме, 
домаћа кухиња, ћевабџинице, бурегџинице, роштиљнице ....
............................................................................................150,00 КМ
 3.  ноћни клубови ....................................... 2.000,00 КМ
 4. покретни угоститељски објект, објекат брзе 
хране, кетеринг .............................................................. 150,00 КМ
 5. апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, 
собе за изнајмљивање, хостели, туристичка насеља, 
коначишта, кампови  ...................................................  300,00 КМ
 6. салони за посебне прилике ...................    200,00 КМ 
 7. посластичарнице, пекотеке, печењаре, пицерије ..
...........................................................................................  250,00 КМ  
 8. остали непоменути угоститељски објекти .............
..........................................................................................   250,00 КМ

 2) Трговинске радње
 1.  драгстори ....................................................300,00 КМ
 2. класична продавница ...............................100,00 КМ

 3. мини маркет ............................................... 200,00 КМ
 4. супер маркет ...............................................400,00 КМ
 5. макси маркет ...............................................800,00 КМ
 6. хипер маркет ............................................1.200,00 КМ
 7. киосци ..........................................................100,00 КМ
 8. продаја на покретној тезги .........................50,00 КМ
 9.  трговина на велико ...................................200,00 КМ
 10. посредовање у трговини ........................100,00 КМ

 3) Остале дјелатности
 
 1. Златарска дјелатност .................................450,00 КМ
 2. Каменоресци ...............................................400,00 КМ
 3. Израда крзнених одјевних предмета .... 400,00 КМ
 4. Мјењачнице .................................................100,00 КМ
 5. Ветеринарске установе, амбуланте и апотеке ........
...........................................................................................  350,00 КМ
 6. Пољопривредне и биљне апотеке ..........300,00 КМ
 7. Продаја, сервис и одржавање фискалних каса ......
............................................................................................ 100,00 КМ
 8. Адвокатске канцеларије ...........................400,00 КМ
 9. Нотари ..........................................................400,00 КМ
 10. Агенције за промет некретнина .......... 400,00 КМ
 11. Ауто – школе ...............................................90,00 КМ
 12. Фризери, хемијске чистионице ............100,00 КМ
 13. Козметичари и други третмани за уљепшавање ..
...........................................................................................  150,00 КМ
 14. Аутомеханичари, аутолимари, 
електромеханичари, вулканизери и столари ............50,00 КМ
 15. Пржионице кафе ......................................200,00 КМ
 16. Занатске дјелатности из области грађевинарства 
(зидари, тесари, лимари, 
 17. бравари, паркетари, молери, 
водоинсталатери, електроинсталатери и сл.) ...........50,00 КМ
 18. Израда бетонске галантерије, предмета од гуме 
и пластике ....................................................................    150,00 КМ
 19. Кројачи, производња трикотаже и дјечијих 
играчака, обућари, сајџије .............................................50,00 КМ
 20. Књиговодствене, ревизорске, посредничке и 
правне услуге и услуге савјетовања ...........................200,00 КМ
 21. Превоз лица и ствари (аутопревозници, такси и 
аутобуски превоз)........................................................   100,00 КМ
 22. Аутопраонице ...........................................100,00 КМ
 23. Производња тјестенина ............................50,00 КМ
 24. Пекарске радње ........................................100,00 КМ
 25. Месарске радње и рибарнице ...............150,00 КМ
 26. Млинови ....................................................300,00 КМ
 27. Пилане ........................................................300,00 КМ
 28. Дјелатност забавних и тематских паркова, салон 
забавних игара ..............................................................  200,00 КМ
 29. Информатичка дјелатност .................... 100,00 КМ
 30. Геодетске агенције, пројектни бирои и сл. ...........
..........................................................................................   100,00 КМ
 31. Сервиси клима уређаја, кућанских апарата и сл. 
...........................................................................................  100,00 КМ
 32. Пољопривредна дјелатност, сточарсво, 
воћарство, цвјећарство и сл.....................................      50,00 КМ
 33. Путничке агенције, остале дјелатности у 
туризму, Заступање и посредовање у осигурању, Агенције 
за учење страних језика, организовање  курсева и сл. ............
............................................................................................ 200,00 КМ
 34. Остале непоменуте дјелатности ..........100,00 КМ
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 НАПОМЕНЕ уз Тарифни број 5:

 1. За сваку издвојену пословну јединицу, пословну 
просторију, продавницу или неки други издвојени 
организациони дио привредног друштва, радње или других 
правних лица са подручја Града Бијељина, Републике Српске 
и БиХ, плаћа се такса за истицање пословног имена у висини 
од 50% од утврђеног износа за одређену дјелатност.
 
 2. Ако се на једној локацији налази више пословних 
објеката истог обвезника у којима се обављају различите 
дјелатности, такса се плаћа за сваки пословни објекат. Уколико 
се у пословном објекту (или изван пословног објекта) истог 
обвезника, под истим пословним именом, обављају различите 
дјелатности за које је прописан различит износ таксе, такса 
се плаћа за ону дјелатност за коју је прописан највиши износ 
таксе. Уколико је сједиште пословног субјекта издвојено од 
пословних јединица која обављају различите дјелатности, 
такса за сједиште се плаћа у висини оне дјелатности за коју је 
прописан највиши износ таксе.

 3. Правна лица са сједиштем изван Града Бијељина 
(сједиште у другој општини /граду), која у свом саставу имају 
пословне јединице на подручју Града Бијељина, плаћају пуну 
таксу за истицање пословног имена за прву регистровану 
пословну јединицу, а за остале истакнуте фирме 50% од 
утврђеног износа. Ова одредба се односи и на самосталне 
предузетнике са сједиштем изван Града Бијељина, а који 
имају регистровану издвојену јединицу на подручју Града 
Бијељина.
 
 4. Привредни субјекти који су лоцирани изван 
подручја града Бијељина плаћају комуналну таксу умањену 
за 30% од основице.
 
 5. Обвезник комуналне таксе дужан је да пријави 
таксену обавезу Пореској управи Републике Српске – 
Подручна јединица Бијељина, најкасније до 31. марта текуће 
године, а уплату да изврши најкасније до 30. јуна текуће 
године.
 
 6. Обвезник који у току године региструје дјелатност 
за коју се плаћа комунална такса, дужан је у року од 15 дана 
од дана почетка обављања дјелатности, да пријави таксену 
обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја календарске 
године и да уплати утврђени износ таксе најкасније до краја 
године.
 
 7. Обвезник који трајно одјави дјелатност у току 
године, а платио је комуналну таксу, има право на поврат 
више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до 
краја календарске године, у складу са прописима којима се 
уређује порески поступак.
 
 8. Сједиште привредног субјекта представља фирму 
која посједује Основни ЈИБ; издвојена пословна јединица 
и сваки други издвојени организациони дио представља 
фирму која посједује Подброј ЈИБ-а.

Члан   5.
 Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 
30 дана сачини пречишћен текст Одлуке о комуналним 
таксама.

Члан   6.
 Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-23/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 35. став 2. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 
93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и члана 39. став (2) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној дана 
27. марта 2018. године, донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО 
ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ И 
ПРИКУПЉЕНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ У 2018. ГОДИНИ

I

 Овим Програмом се усваја коришћење средстава 
прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене 
закупнине за пољопривредно земљиште у својини 
Републике за 2018. годину.

II

 Расположива средства:
 Планирају се прикупити следећа средства:
 - од промјене намјене пољопривредног  земљишта у 
непољопривредне сврхе .......................................263.393,55 КМ
 - од закупа пољопривреног земљишта у својини 
Републике 38.996,61 КМ
 - Укупно планирана средства .............. 302.390,16 КМ 

III

 План утрошка:
 Средстава прикупљених по основу промјене 
намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне 
сврхе и прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште 
у својини Републике, користе се за следеће намјене:
 - Уређење пољопривредног земљишта 
мелиорацијама;
 - Текуће одржавање ХМС са припадајућом 
инфраструктуром ...............................................  230.000,00 КМ,
 - инвестиционо одржавање дијела старе терцијелне 
мреже ХМС „Семберија“ Бијељина (исток и запад) .................
....................................................................................... 6.390,16 КМ,
 - шљунчање и гредерисање путева поред ХМС ........
..................................................................................... 50.000,00 КМ,
 -  каналисање поред пољопривредног земљишта у 
мјесним заједница у циљу одвођења вишка пaдавина које 
имају штетно дејство на пољопривредно земљиште као и 
уградња бетонских цијеви на истом....................16.000,00 КМ.
 - Укупно за мелиорације .....................302.390,16 КМ.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.



Број 7 - Страна 11Службени гласник Града Бијељина28. март 2018.

IV

 Наведена средства су планирана на ставци Средства 
за санацију и одржавање водотокова и водопривредних 
објеката.

V

 Средства ће се дозначавати на рачун ЈП „ВОДЕ“ 
Бијељина, на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2017. 
годину и Захтјева ЈП „Воде“ а које ће на основу проведених 
поступка јавне набавке и плана радова иста реализовати.

VI

 ЈП „ВОДЕ“ обавезно је квартално извјештавати 
Одјељење за финансије и Одјељење за пољопривреду о 
утрошку средстава, а на крају године сачинити детаљан 
узвјештај који ће доставити Скупштини Града на усвајање 
као и наведеним одјељењима.

VII

 Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-26/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 89. став 8. Закона о шумама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08, и 60/13) 
и члана 39. став (2) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 16. сједници одржаној дана 27. марта 2018. 
године донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД 
НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ 

СОРТИМЕНАТА У 2018. ГОДИНИ 

I

 Овим Програмом се усваја коришћење средстава 
прикупљених по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2018. години.

II

 Расположива средства:
 Од продаје шумских дрвних сортимената у 2018. 
године планирају се прикупити средства у износу до                                                                    
........................................................................................ 4.500,00 КМ

III

 План утрошка:
 Средстава прикупљених по основу продаје шумских 
дрвних сортимената у 2018. године планирају се користити 
за развој неразвијених дијелова града и то:

 - одржавање инфраструктуре (локалних и 
некатегорисаних путева)........................................    4.500,00 КМ 

IV

 Наведена средства су планирана на ставци 
Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, 
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење 
ударних рупа Одјељења за стамбено кимуналне послове и 
заштиту животне средине. 

V

 Средства ће користити Одјељења за стамбено 
кимуналне послове и заштиту животне средине а на основу 
проведених поступка јавне набавке и плана радова иста 
реализовати.

VI

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине ће на крају године у оквиру свог 
извјештаја  сачинити и извјештај о утрошку наведених 
средстава који ће доставити Скупштини Града на усвајање 
као и Одјељењу за пољопривреду.

VII

 Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-27/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним 
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске” 
број: 124/11 и 100/17) и члана 39. став (2) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина” број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на својој 16. сједници одржаној 
дана 27.  марта  2018. године, донијела је

П Р О Г Р А М
ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2018. 

ГОДИНУ

 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

 Јавна расвјета је комунална дјелатност од посебног 
јавног интереса која је законом стављена у надлежност 
органа локалне самоуправе. Да би се правилније планирале 
и спроводиле активности у области комуналне дјелатности 
– јавна расвјета Законом о комуналним дјелатностима 
регулисано је да се сваке године доноси програм обављања 
дјелатности.
 Законом о комуналним дјелатностима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 124/11 утврђене су 
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин 
обезбијеђивања посебног јавног интереса, организација 
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 Дјелатности заједничке комуналне потрошње 
обухватају услуге:
 1. Чишћење јавних површина у насељеним 
мјестима,
 2. Одржавање, уређивање и опремање јавних 
зелених и рекреационих површина,
 3.   Одвођење атмосферских падавина и других вода 
са јавних површина,
 4.   Јавна расвјета у насељеним мјестима.
 Средства за обављање комуналних дјелатности, 
заједничке комуналне потрошње обезбијеђују се из:
 - комуналне накнаде,
 - дијела накнаде за коришћење добара од општег 
интереса,
 - дијела прихода од пореза непокретности и
 - дијела накнаде за дате концесије.
 Утврђивање висине средстава из претходног 
става врши се на основу Програма који доноси Скупштина 
јединице локалне самоуправе. Програм садржи обим 
одржавање појединих комуналних објеката и уређаја и 
комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње, 
висину потребних средстава за реализацију програма 
и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по 
намјенама. 
 Овим Програмом су предвиђене слиједеће 
активности-услуге:

 1. Изградња јавне расвјете,
 2. Декорација Града,
 3. Одржавање јавне расвјете,
 4. Потрошња електричне енергије.

 1. ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

 Последњих 10 година изградња јавне расвјете је 
доживјела праву експанзију, тако да је највећи дио подручја 
Града Бијељине покривен јавном расвјетом. У великом броју 
МЗ-ца посао изградње јавне расвјете је готово у потпуности 
завршен, док је у једном броју МЗ-ца остао незнатан посао 
око завршетка истих. Управо због тога, у наредним годинама 
се не планира велики обим око изградње исте.
 Напомињемо да постоји „Споразум“ који је 
потписан између Града Бијељине и Електро-Бијељине, а којим 
је регулисано да се за потребе изградње и реконструкције 
НН мреже (нисконапонске мреже) дозвољава Електро-
Бијељини да уграђује стубове у путни појас градских улица, 
локалних и некатегорисаних путева, а са друге стране на те 
исте стубове се дозвољавају поставити свјетиљке за јавну 
расвјету. Овим споразумом се појефтињује изградња јавне 
расвјете.
 Обзиром да је у међувремену, а након изградње 
јавне расвјете, од стране Електро-Бијељине вршена 
реконструкција и изградња НН мреже појавила се 
могућност да се са некада уграђених стубова јавне расвјете 
пренесу свјетиљке на новопостављене стубове НН мреже, 
а да се стубови јавне расвјете изваде и пренесу на неку 
нову локацију а за потребе изградње или надоградње јавне 
расвјете.
 Одјељење ће у склопу изградње јавне расвјете 
вршити прибављање све неопходне документације 
(сагласности, пројекти и др.) у циљу добијања употребне 
дозволе за рад.
 Град ће планирати изградњу јавне расвјете на 

јавним површинама (улице, путеви, паркови, паркинзи, 
те мјеста јавног окупљања у власништву града), односно 
на оним локацијама гдје не постоји никаква могућност 
суфинансирања од стране мјесних заједница односно групе 
грађана или појединаца. 
 Тачно дефинисање поменутих јавних површина 
извршиће се на основу захтјева мјесних заједница, увиђаја 
службеника Одјељења на лицу мјеста и усвојеног плана 
јавних набавки за 2018. годину.
 Узимајући све претходно у обзир за 2018. годину 
за потребе изградње јавне расвјете планирају се средства 
у износу од 60.000,00 КМ, од којих је 50% суфинансирање 
од стране МЗ-ца или група грађана. У складу са Одлуком 
о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката 
мјесних заједница на подручју града Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина” бр.: 29/06, 16/08, 29/08 и 
24/11) и (“Службени гласник Града Бијељина” бр. 21/12), 
суфинансирање може бити у материјалу, опреми и сл. које 
су неопходне и прихватљиве за реализацију пројекта. 
За радове на изградњи јавне расвјете на подручју ужег центра 
Града Бијељина гдје не постоји могућност суфинансирања 
грађана, као и за изградњу НН мреже предвиђен је износ од 
око 30.000,00КМ. 

 2. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

 Приликом новогодишњих и Божићних празника 
планирано је декорисање свјетлећим украсима. За 
декорацију примјењиваће се следећи елементи:
 -   украшавање крошњи дрвећа (ROMAN TWISTED 
– свјетлеће цријево), 
 -   постевљање декоративних илуминацијских 
елемената на стубове јавне расвјете (двоструко звоно, 
пејзаж, далмата, цвијет, божићно звоно, вињета звијезда, 
вињета сунце, стожац јелка, пахуљица).
Декорација града ће се вршити на следећим локацијама:
 -   ул. Меше Селимовића,
 -   ул. Вука Караџића, 
 -   трг Краља Петра I Карађорђевића,
 -   ул. Гаврила Принципа,
 -   ул. Николе Тесле,
 -   ул. Карђорђева, 
 -   ул. Јована Дучића,
 -   кружни ток ул. Меша Селимовић-ул. Рачанска-
ул. Српске добровољачке гарде-ул.Јована Дучића,
 -   кружни ток ул. Гаврила Принципа-ул. Филипа 
Вишњића-ул. Незнаних Јунака – ул.Светог Саве,
 -   кружни ток ул. Кулина Бана-ул. Незнаних Јунака-
ул. Душана Барањина,
 -  кружни ток ул. Жртава фашистичког терора-ул. 
Српске војске-ул. 27. марта-ул.Николе Тесле,
 -  кружни ток ул. Мајевичка-ул. Меше Селимовића-
ул. Браће Гаврић.
 Обзиром да је дио новогодишњег накита који су у 
претходном периоду постављени на стубове јавне расвјете 
дотрајао у 2017. години извршена једна набавка у износу 
од 14.730,30 КМ, а у 2018. години се планирају средства у 
износу од 10.000,00 КМ. Након проведеног поступка јавне 
набавке и избора најповољнијег понуђача се могу очекивати 
нови декоративни елементи који ће бити постављени за 
новогодишње и Божићне празнике 2018./2019. године. 
 Одјељење ће такође постојећу количину исправних 
украсних елемената који су ускладиштени или постављени 
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на стубове искористити за новогодишње и Божићне 
празнике 2018./2019. године. За ове потребе неопходна су 
само средства постављања истих, а која износе око 1.500,00 
КМ. Поред ових трошкова појавит ће се и трошкови 
потрошње електричне енергије.

 3.  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

 Oдржавање јавне расвјете подразумјева управљање 
и одржавање објеката и уређаја јавне расвјете.  Овим  
програмом планирано је:
 - текуће одржавање и санација јавне расвјете 
(замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, 
тражење мјеста квара и отклањање квара, одржавање 
рефлектора и дигиталних сатова, каблова, фарбање стубова, 
замјена уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним 
незгодама и осталог потрошног материјала), 
 - реконструкција постојеће јавне расвјете 
подразумјева уградњу уређаја (тајмера) на локацијема гдје 
се врши прикључење и легализација јавне расвјете, чијом 
уградњом би се створила могућност укључења и искључења 
дијелова јавне расвјете у одређеним временским периодима 
како бих се смањила потрошња електричне енергије, као и 
замјена сијалица велике потрошње (250W) и сијалица које 
су штетне по животну околину (живине сијалице). Поред 
тога планира се активност на стварању услова и у другим 
видовима уштеде ел. енергије, као нпр. рад сваке друге 
или треће свјетиљке у касним ноћним сатима на подручју 
граских МЗ-ца,
 -  одржавање и замјена прегорелих и оштећених 
ормара јавне расвјете,
 - одржавање и санација - реконструкција мањег 
обима у виду замјене дотрајалих стубова и свјетиљки и 
доградња истих до четири расвјетна мјеста на постојећу 
расвјету, с обзиром да на појединим мјестима постоји 
потреба да се освијетле дијелови улице, путева и раскрсница, 
који то нису, како би се повећала безбиједност учесника у 
саобраћају,
 - легализација изграђене јавне расвјете у оквиру чега 
је неопходно израдити пројектно-техничку документацију 
и прибавити разне сагласности за потребе издавања 
грађевинске и употребне дозволе,
 - искључење са мреже друге или треће свјетиљке 
у ненасељеним дијеловима, демонтажа нелегално 
постављених свјетиљки које обасјавају приватна имања, 
и демонтажа дуплих свјетиљки на мање прометним 
раскрсницама. 
 Планирана буџетска средства износе 188.000,00 КМ.

 • Пројекат замјене свјетиљки јавне расвјете Града 
Бијељина

 У току 2018. године се очекује окончање поступка 
Јавног позива за повјеравање обављања комуналне 
дјелатности реконструкције, управљања и одржавања 
дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД 
технологији и реализација истог. Напомињемо да је извршен 
одабир извођача али да је од стране конкурентског понуђача 
покренут управни спор пред Окружним судом у Бијељини 
и да је у току процес рјешавања спора. Након доношења 
пресуде Град ће наставити са започетим активностима, да ли 
као наставак поменутог јавног позива или кроз неки други 
поступак, а све у зависности од коначне одлуке Окружног 

суда у Бијељини.

 4. ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 
РАД ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

 Градска управа за функционисање јавне расвјете 
плаћа потрошњу електричне енергије на  496 мјерних мјеста 
од чега се на територији Општине Угљевик налази 20 мјерних 
мјеста, а остатак од 476 на територији Града Бијељина. 
Тај број се константно повећава са регистрацијом нових 
мјерних мјеста те ћемо морати уложити додатне напоре како 
би постигли максималну уштеду јер се повећањем броја 
мјерних мјеста повећава и потрошња електричне енергије.
 План утрошка буџетских средстава на име 
потрошње електричне енергије за рад јавне расвјете је 
1.100.000,00 КМ и на овој ставци су средства повећана 
у односу на претходне године обзиром да је цијена 
електричне енергије за функционисање јавне расвјете у 
2016. години повећана са 0,1508 КМ/kWh на 0,1578 КМ/
kWh, као и уграња нових свјетиљки кроз изградњу јавне 
расвјете, и прикључење у поступку легализације која 
увећавају потрошњу, те су то реално потребна средства. На 
основу свега претходно наведеног ово Одјељење ће морати 
предузети све техничке мјере како би смањило потрошњу 
електричне енергије. 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА 

 Р/б Опис услуге Износ
 1. Изградња јавне расвјете ..................... 90.000,00 КМ
 2. Декорација града ................................. 11.500,00 КМ 
 3. Одржавање јавне расвјете ................ 188.000,00 КМ
 4. Потрошња електричне енергије за рад јавне 
расвјете ................................................................. 1.100.000,00 КМ

 СВЕ УКУПНО: ............................... 1.389.500,00 КМ

 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

 Послове из Програма изградње и одржавања јавне 
расвјете под тачком 1. реализоваће предузеће/а које ће 
бити изабрано након проведеног поступка јавне набавке 
и избора најповољнијег понуђача. Наведено предузеће 
обавезно је водити грађевински дневник и на крају сваког 
мјесеца достављати ситуацију о извршеним радовима.
 
 Послове из тачке 2. до 31.05.2018. године реализоваће 
предузеће “Телефонија Видаковић” ДОО Добој на основу 
закљученог Оквирног споразума и проведене процедуре 
јавне набавке, а од периода 01.06.2018. године реализоваће 
предузеће/а које буде најповољније након процедуре јавне 
набавке.
  
 Послове на замјени свјетиљки јавне расвјете Града 
Бијељина ће се обавити на основу окончања поступка Јавног 
позива.
 
 Надзор над пруженим услугама и овјеру 
грађевинских дневника, радних налога и осталих 
докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине преко овлашћених 
службеника.
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 ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

 Послови из тачке 1. Изградња јавне расвјете и тачке 
2. Декорација Града финансираће се са буџетске ставке 
“Изградња комуналне инфраструктуре-путна, водоводна, 
електро, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, 
надзор, пројектовање-кредит, буџет, суфинансирање” 
економски код 511100. Послови из тачке 3. Одржавање јавне 
расвјете и декорација града финансираће се из буџетске 
ставке “Одржавање јавне расвјете” економски код 412500, 
а потрошња електричне енергије из тачке 4. финансираће 
се из буџетске ставке “Уговорене услуге - улична расвјета”, 
економски код 412800.

 ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

 Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2018. 
године до 31.12.2018. године. 

 ОБЈАВА ПРОГРАМА

 Након Скупштинског усвајања овај Програм биће 
објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-28/18
Бијељина,
Датум, 27. март 2018. год

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној 
дана 27. марта 2018. године,                       д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 

‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ

 1.Младен Вуковић разрјешава се дужности 
вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе 
Бања ‘’Дворови’’ Дворови, због окончања поступка јавне 
конкуренције за избор члана Управног одбора Јавне 
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови.

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је оснивач 
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу 
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 

68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Имајући у виду чињеницу да је Младен Вуковић 
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора 
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови на сједници 
скупштине одржаној дана 24.11.2017. године, да је након тога 
објављен Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста члана 
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, 
те да је окончана процедура у вези са поступком избора 
члана управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ 
Дворови, то је примјеном горе наведених одредби одлучено 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-15/18
Бијељина,
Датум: 27. март 2018. год.

       
  На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
68/07, 109/12 и 44/16)  и члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), а на основу Извјештаја Комисије за избор члана 
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, 
Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној дана 
27. марта 2018. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ

 1. Младен Вуковић именује се за члана Управног 
одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, због 
окончања поступка јавне конкуренције за избор члана 
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови.

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 
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директора и управни одбор установе чији је оснивач 
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу 
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 24.11.2017. године донијела је Рјешење о именовању 
Сефер Огњена, Вујић Предрага, Новаковић Игора, Вуковић 
Младена и Спречак Сафета, за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови 
број 01-111-257/17. Тачком 2. диспозитива рјешења од 
24.11.2017. године одређено је да  ће функцију из тачке 1. тог 
рјешења обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Бања 
‘’Дворови’’ Дворови.

 На сједници одржаној дана 24.11.2017. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс 
за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора 
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01-111-258/17 
од 24.11.2017. године, те донијела рјешење о именовању 
комисије за избор чланова Управног одбора Јавне установе 
Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01-111-259/17 од 24.11.2017. 
године. Након проведене процедуре која је подразумјевала 
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном 
року, обављање интервјуа са свим кандидатима који су 
ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај у којем 
је предложено да се за чланове Управног одбора Јавне 
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови именују Огњен Сефер, 
Милорад Јовић, Предраг Вујић и Сафет Спречак и исти 
доставила Градоначелнику, који је након тога, Скупштини 
града Бијељина упутио допис којим је предложио да се за 
чланове Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ 
Дворови именују Огњен Сефер, Милорад Јовић, Предраг 
Вујић и Сафет Спречак, а који приједлог је усвојен на 
сједници одржаној дана 07.02.2018. године.

 Имајући у виду чињеницу да је поступак јавне 
конкуренције био дјелимично окончан, на сједници 
одржаној дана 07.02.2018. године Скупштина града Бијељина 
расписала је јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста 
члана Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ 
Дворови број 01-022-10/18 од 07.02.2018. године, те донијела 
рјешење о именовању комисије за избор члана Управног 
одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01-111-
11/18 од 07.02.2018. године. Након проведене процедуре која 
је подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у 
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима 
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај 
у којем је предложено да се за члана Управног одбора 
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови именује Младен 
Вуковић и исти доставила Градоначелнику, који је након 
тога Скупштини града Бијељина упутио допис којим је 

предложио да се за члана Управног одбора Јавне установе 
Бања ‘’Дворови’’ Дворови именује Младен Вуковић.

 Након проведеног поступка јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за члана 
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови 
именује Младен Вуковић добио већину гласова од укупног 
броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је 
ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-16/18
Бијељина,
Датум: 27. март 2018. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној 
дана 27. марта 2018. године,                       д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ 

ВРТИЋ ‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ БИЈЕЉИНА

 1. Мирослав Милинковић из Бијељине, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности члана Управног одбора 
Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина, 
због окончања поступка јавне конкуренције за избор члана 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова 
Змај’’ Бијељина.

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је оснивач 
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу 
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
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68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 26.09.2017. године донијела је Рјешење о именовању 
Миливојевић Цвијетина, Ерић Божице, Цвијетиновић 
Александре, Лаловић Биљане и Милинковић Мирослава, 
за вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина број 01-
111-230/17. Тачком 2. диспозитива рјешења од 26.09.2017. 
године одређено је да  ће функцију из тачке 1. тог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији 
вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина.

 На сједници одржаној дана 26.09.2017. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина број 
01-111-233/17 од 26.09.2017. године, те донијела рјешење о 
именовању комисије за избор чланова Управног одбора 
Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина 
број 01-111-231/17 од 26.09.2017. године. Након проведене 
процедуре која је подразумјевала прегледање свих пријава 
које су стигле у прописаном року, обављање интервјуа са 
свим кандидатима који су ушли у ужи избор, комисија је 
сачинила извјештај у којем је предложено да се за чланове 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова 
Змај’’ Бијељина именују Цвијетин Миливојевић, Божица 
Ерић, Александра Цвијетиновић и Биљана Лаловић и исти 
доставила Градоначелнику, који је након тога Скупштини 
града Бијељина упутио допис број 02-014-1-2067/17 од 
13.12.2017. године којим је предложио да се за чланове 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова 
Змај’’ Бијељина именују Цвијетин Миливојевић, Божица 
Ерић, Александра Цвијетиновић и Биљана Лаловић, а који 
приједлог је усвојен на сједници одржаној дана 02.02.2017. 
године.

 Имајући у виду чињеницу да је поступак јавне 
конкуренције био дјелимично окончан, на сједници 
одржаној дана 15.12.2017. године Скупштина града 
Бијељина расписала је јавни конкурс за попуну упражњеног 
мјеста члана Управног одбора Јавне установе Дјечији 
вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина број 01-022-265/17 од 
15.12.2017. године, те донијела рјешење о именовању 
комисије за избор члана Управног одбора Јавне установе 
Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина број 01-111-266/17 
од 15.12.2017. године. Након проведене процедуре која је 
подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у 
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима 
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај 
дана 16.03.2018. године у којем је предложено да се за члана 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова 
Змај’’ Бијељина именује Мирослав Милинковић и исти 

Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Имајући у виду чињеницу да је Мирослав 
Милинковић именован за вршиоца дужности члана 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова 
Змај’’ Бијељина на сједници скупштине одржаној дана 
26.09.2017. године, да је након тога објављен Јавни конкурс 
за попуну упражњеног мјеста члана Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина, те да 
је окончана процедура у вези са поступком избора члана 
управног одбора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова 
Змај’’ Бијељина, то је примјеном горе наведених одредби 
одлучено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-17/18
Бијељина,
Датум: 27. март 2018. год.     
  

       
  На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
68/07, 109/12 и 44/16)  и члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), а на основу Извјештаја Комисије за избор члана 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова 
Змај’’ Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 16. сједници 
одржаној дана 27. марта  2018. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ 

БИЈЕЉИНА

 1. Мирослав Милинковић из Бијељине, именује 
се за члана Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић 
‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина, због окончања поступка јавне 
конкуренције за избор члана Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина.

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је оснивач 
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу 
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
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именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. 

 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 17.12.2010. године донијела је Рјешење о именовању 
Фљорине Нуллесхи за члана Општинске изборне комисије 
Бијељина број 01-111-103/10. Тачком 2. диспозитива 
рјешења број 01-111-103/10 од 17.12.2010. године одређено 
је да мандат чланова изборне комисије траје 7 година и 
тече од давања сагласности Централне изборне комисије 
БиХ на рјешење о именовању. Централна изборна комисија 
БиХ својом Одлуком број 01-07-1-838/08 од 12.01.2011. 
године дала је сагласност на рјешење број 01-111-103/10 од 
17.12.2010. године. 

 Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 
дана 15. децембра 2017. године, донијела је Одлуку о 
објављивању Јавног огласа за именовање члана Градске 
изборне комисије Бијељина број 01-022-120/17, као и 
Рјешење о именовању комисије за избор члана Градске 
изборне комисије Бијељина број 01-111-262/17 од 15.12.2017. 
године. Комисија је након завршеног поступка сачинила 
извјештај који је прослиједила Скупштини града Бијељина 
на даље поступање.

  Имајући у виду чињеницу да је Фљорина Нуллесхи 
именована за члана Општинске изборне комисије Бијељина 
рјешењем Скупштине општине Бијељина број 01-111-103/10 
од 17.12.2010. године, да је Централна изборна комисија БиХ 
дала сагласност за њено именовање одлуком број 01-07-1-
838/08 од 12.01.2011. године, да је прије доношења рјешења о 
именовању број 01-111-103/10 од 17.12.2010. године проведен 
поступак јавне конкуренције, да мандат члана општинске, 
односно градске изборне комисије траје седам година од 
дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ 
на одлуку о именовању, да је истекао временски период од 
седам година на који је именована, те да је у међувремену 
окончана процедура јавног конкурса за избор члана градске 
изборне комисије Бијељина, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-19/18
Бијељина,
Датум: 27. март 2018. год.

 На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ 
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 39. 
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 7. став 1. тачка 
д) Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“, број: 57/17, 60/17) и члана 39. став 2. Статута 

доставила Градоначелнику, који је након тога Скупштини 
града Бијељина упутио допис којим је предложио да се за 
члана Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика 
Јова Змај’’ Бијељина именује Мирослав Милинковић.

 Након проведеног поступка јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за члана 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова 
Змај’’ Бијељина именује Мирослав Милинковић добио 
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини 
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-18/18
Бијељина,
Датум: 27. март 2018. год.

 
 На основу члана 2.12. став 6. Изборног закона БиХ 
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 39. став 2. 
тачка 21. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2. Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној 
дана 27. марта 2018. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

 1. Фљорина Нуллесхи из Бијељине, разрјешава се 
дужности члана Градске изборне комисије Бијељина због 
истека мандата на који је именована. 

 2.  Ово Рјешење ступа на снагу након давања 
сагласности од Централне изборне комисије БиХ, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 2.12. став 6. Изборног закона БиХ 
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) прописано је да 
чланове изборне комисије разрјешава скупштинско вијеће, 
односно скупштина града, уз сагласност Централне изборне 
комисије БиХ, док је чланом 39. став 2. тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 
Српске“, број: 97/16) прописано да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
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године. Комисија је након завршеног поступка сачинила 
извјештај који је дана 13.03.2018. године прослиједила 
Скупштини града Бијељина на даље поступање. 

 Из садржине достављеног извјештаја произилази да 
је јавни оглас за именовање члана Градске изборне комисије 
Бијељина објављен у дневном листу ‘’Ослобођење’’ од 
22.12.2017. године, ‘’Службеном гласнику Републике Српске’’, 
број: 7/18 од 25.01.2018. године и ‘’Службеном гласнику Града 
Бијељина’’, број: 27/17 од 21.12.2017. године, да је на јавни 
оглас приспјело пет пријава, за које је утврђено да су потпуне 
и благовремене. Радило се о пријавама Нуллесхи Фљорине, 
Савић Божић Дијане, Штефек Данијела, Степановић Огњена 
и Ристић Предрага. Свих пет кандидата су приступили на 
интервју, који је одржан 12.03.2018. године, и на којем су 
кандидати давали одговоре на пет питања, који су оцјењивани 
бодовима од 5 до 10 од стране сваког члана комисије за сваки 
појединачни оговор. Након успјешно завршеног интервјуа 
комисија је приступила бодовању квалитета одговора који су 
дали кандидати, те након тога утврдила ранг листу по којој је 
Дијана Божић Савић добила 182 бода, Данијел Штефек 175 
бодова, Предраг Ристић 173 бода, Фљорина Нуллесхи 172 
бода и Огњен Степановић 163 бода, након чега је комисија 
једногласно предложила да се за члана Градске изборне 
комисије Бијељина именује Дијана Божић Савић. 

 Сходно свему горе наведеном, а у складу са 
одредбама члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ и члана 
7. став 1. тачка д) Упутства о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини, 
одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења. 
Достављено:

Број: 01-111-20/18
Бијељина,
Датум: 27. март 2018. год.

 На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике српске“, број: 
97/16), члана 39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са Акционим 
планом о енергетској одрживости општине Бијељина који 
је усвојен Закључком Скупштине општине Бијељина број: 
01-013-28-2/11 од 4. октобра 2011. године, Скупштина Града 
Бијељина на 16. сједници одржаној дана 27. марта 2018. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЕНЕРГЕТСКОГ САВЈЕТА 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 1. Мићо Мићић, Градоначелник Града Бијељина,

Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној 
дана 27. марта 2018. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

 1. Дијана Савић Божић из Бијељине, именује се за 
члана Градске изборне комисије Бијељина. 

 2. Мандат члана Градске изборне комисије Бијељина 
траје седам година и тече од давања сагласности Централне 
изборне комисије на Рјешење о именовању члана Градске 
изборне комисије Бијељина.

 3.  Ово Рјешење ступа на снагу након давања 
сагласности од Централне изборне комисије БиХ, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 2.12. став 5. Изборног закона БиХ (“Службени 
гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 
18/13, 7/14 и 31/16) прописано је да чланове општинске изборне 
комисије именује општинско вијеће, односно скупштина 
општине, уз сагласност Централне изборне комисије БиХ, на 
основу јавног огласа по процедури коју утврђује Централна 
изборна комисија посебним прописом, док је чланом 39. став 
2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласинк 
Републике Српске“, број: 97/16) прописано да Скупштина 
бира и разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 7. став 1. тачка д) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни 
и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 57/17, 60/17) 
прописано је да надлежни орган, цијенећи положај кандидата 
на ранг – листи из тачке ц) тог члана, доноси одлуку о 
именовању чланова изборне комисије. Чланом 7. став 1. тачка 
ц) прописано је да по затварању јавног огласа конкурсна 
комисија подноси писани извјештај надлежном органу, у 
којем наводи све релевантне податке за сваку особу која је 
поднијела захтјев по јавном огласу, да у наведеном извјештају 
конкурсна комисија врши класификацију кандидата на оне 
који испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне који 
не испуњавају услове, те да са кандидатима који испуњавају 
услове јавног огласа конкурсна комисија обавља интервју, 
након чега сачињава ранг – листу са редослиједом кандидата 
према успјеху постигнутом на интервјуу и исти доставља 
надлежном органу. 

 Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 
дана 15. децембра 2017. године, донијела је Одлуку о 
објављивању Јавног огласа за именовање члана Градске 
изборне комисије Бијељина број 01-022-120/17, као и 
Рјешење о именовању комисије за избор члана Градске 
изборне комисије Бијељина број 01-111-262/17 од 15.12.2017. 
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донаторима и међународним институцијама из области 
енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и 
заштите животне средине,
 - да на годишњем нивоу врши праћење (мониторинг) 
оставривања  ‘’Акционог плана о енерггетској одрживости 
општине Бијељина’’,на основу дефинисаних пројектних и 
програмских индикатора и плана имплементације,
 - да у сарадњи са Одјељењима и Службама из чије 
области су пројекти, предлаже мјере у току спровођења 
активности  ‘’Акционог плана о енерггетској одрживости 
општине Бијељина’’ и врши његово вредновање,
 - да разматра и друге приједлоге у циљу 
рационалнијег и ефикаснијег кориштења енергије на 
подручју Града Бијељина,
 - да једном годишње извјештава Градоначелника и 
Скупштину Града о својим активностима,
 - да креира двогодишње извјештаје и даје их 
на приједлог Градоначелнику, који се према Споразуму 
Градоначелника ЕУ достављају Европској комисији.

Члан 3.
 Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
01-111-211/13 од 10.07.2013. године („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 16/13)

Члан 4.
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.

Број: 01-111-21/18
Бијељина, 
Датум, 27. март 2018. год.

 На основу члана 28. Правилника о критеријумима 
и поступку за стипендирање студената и ученика, 
финансирање научноистраживачког рада и награђивање 
ученика и наставника (‘’Службени гласник града Бијељина’’, 
број: 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) и члана 39. став 2. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 16. сједници одржаној 
дана 27. марта  2018. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ИЗ РЕДА ОДБОРНИКА 
У СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У КОМИСИЈУ 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

I

   У Комисију за провођење конкурса за финансирање 
научноистраживачких радова, испред Скупштине Града 
Бијељина именују се: 

 1. ТОМО КОВАЧЕВИЋ
 2. МИРОСЛАВ ЛАЗАРЕВИЋ

II

 Ступањем на снагу овог Рјешења, престаје да 
важи Рјешење о именовању два члана из реда одборника 

 2. Славиша Марковић, предсјеник Скупштина 
Града Бијељина,
 3. Миле Пејчић, шеф кабинета Градоначелника 
Града Бијељина,
 4. Драган Вујић, савјетник Градоначелника Града 
Бијељина,
 5. Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за ЛЕР и ЕИ,
 6. Огњен Гаврић, самостални стручни сарадник за 
управљање енергијом,
 7. Томица Стојановић, начелник Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
 8. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно 
уређење,
 9. Самер ел Цхекх, начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности,
 10. Митар Шкорић, шеф Одсјека заједничких 
послова,
 11. Ђорђо Вујановић, шеф Одсјека за јавне набавке, 
инвестиције и надзор,
 12. Младен Петровић, директор Ј.П. ‘’Дирекција за 
развој и изградњу града’’,
 13. Предраг Перковић, директор А.Д. “Водовод и 
канализација”,
 14. Драгиша Марјановић, директор Ј.П. Регионална 
депонија ‘’Еко-деп’’,
 15. Миленко Вићановић, директор А.Д. 
‘’Комуналац’’,
 16. Младен Красавац, в.д. директор Ј.П. ‘’Градска 
топлана’’,
 17. Недељко Ћорић, директор ЗЕДП “Електро-
Бијељина” а.д. Бијељина,
 18. Зоран Перић, извршни директор за техничке 
послове ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина,
 19. Драган Илић, директор ‘’Бијељина гас’’ д.о.о. 
Бијељина,
 20. Ацо Пантић, генерални секретар Савеза 
општина и градова Републике Српске,
 21. Босиљка Стојановић, водећи инжењер хемијске 
и еколошке лабораторије А.Д. ‘’РиТЕ’’ Угљевик,
 22. Васо Новаковић, Институт за примијењену 
геологију и водоинжењеринг д.о.о. „ИПИН“ Бијељина,
 23. Неђо Ђурић, Технички институт д.о.о. Бијељина,
 24. Снежана Јагодић Вујић, удружење ‘’Еко-пут’’ 
Бијељина,
 25. Душко Ђурић, предсједник Актива средњих 
школа регије Бијељина,
 26. Милица Перковић, предсједник Актива 
основних школа регије Бијељина.

Члан 2.
 Задаци Савјета су:
 - да учествује у изради појединачних акционих 
планова, иницирању израде конкретних пројеката, 
изради пројектних приједлога за провођење енергетске 
ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите 
животне средине,
 - да предлаже нове мјере за унапређење процеса 
имплементације ‘’Акционог плана о енерггетској 
одрживости општине Бијељина’’,
 - да прати техничке и друге прописе и стандарде 
који се односе на унапређење енергетске ефикасности, 
обновљиве изворе енергије и заштиту животне средине,
 - да сарађује са финансијерима пројеката, 
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у Скупштини града Бијељина у Комисију за провођење 
конкурса за финансирање научноистраживачких радова 
број: 01-111-161/17 од 21.04.2017. године (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 9/17). 

III

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
  
Број: 01-111-22/18
Бијељина,
Датум: 27. март 2018. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16), члана 39. став 2. тачка 37. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 32. 
Статута Јавног предузећа Регионална депонија ‘’Еко-деп’’ 
д.о.о. Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 16. сједници 
одржаној дана 27. марта 2018. године,  д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧКОГ 
КАПИТАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА У СКУПШТИНИ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ЕКО-ДЕП’’ Д.О.О. БИЈЕЉИНА
 
 1.Слободан Трифковић из Бијељине, разрјешава 
се дужности представника оснивачког капитала града 
Бијељина у Скупштини Јавног предузећа ‘’Еко-деп’’ д.о.о. 
Бијељина, због истека мандата.

           2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина оснива привредна 
друштва, установе и предузећа комуналних и других 
дјелатности за обављање послова од интереса за јединицу 
локалне самоуправе, којима управља у складу са законом, 
док је одредбом члана 39. став 2. тачка 37. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да Скупштина оснива привредна друштва, 
установе и предузећа комуналних и других дјелатности 
за обављање послова од интереса за Град, којима управља 
у складу са законом. Чланом 32. Статута Јавног предузећа 
Регионална депонија ‘’Еко-деп’’ д.о.о. Бијељина прописано 
је да чланство у скупштини престаје истеком мандата.

 Имајући у виду чињеницу да је Слободан 
Трифковић именован за представника оснивачког капитала 
града Бијељина у Скупштини Јавног предузећа ‘’Еко-деп’’ 
д.о.о. Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-14/14 од 06.02.2014. године, 
да мандат траје четири године, те да је истекао временски 
период од четири године на који је именован, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-23/18
Бијељина,
Датум: 27. март 2018. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16), члана 39. став 2. тачка 37. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 25. 
Статута Јавног предузећа Регионална депонија ‘’Еко-деп’’ 
д.о.о. Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 16. сједници 
одржаној дана 27. марта 2018. године,  д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧКОГ 
КАПИТАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА У СКУПШТИНИ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ЕКО-ДЕП’’ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

 1. Слободан Трифковић из Бијељине, именује се 
за представника оснивачког капитала Града Бијељина у 
Скупштини Јавног предузећа ‘’Еко-деп’’ д.о.о. Бијељина.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина оснива привредна 
друштва, установе и предузећа комуналних и других 
дјелатности за обављање послова од интереса за јединицу 
локалне самоуправе, којима управља у складу са законом, 
док је одредбом члана 39. став 2. тачка 37. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да Скупштина оснива привредна друштва, 
установе и предузећа комуналних и других дјелатности 
за обављање послова од интереса за Град, којима управља 
у складу са законом. Чланом 25. Статута Јавног предузећа 
Регионална депонија ‘’Еко-деп’’ д.о.о. Бијељина прописано 
је да скупштина броји пет чланова од којих је по један из 
реда сваког од оснивача (став 1), те да оснивачи именују 
своје представнике у Скупштини предузећа по унапријед 
предвиђеној процедури (став 2). Сходно горе наведеном, 
одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-24/18
Бијељина,
Датум: 27. март 2018. год.
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Славиша Марковић,с.р.
  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 
) и члана 8. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14) и члана 18.Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, 
број:13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПР –Н- 01/18
 

I
 
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: ПР-Н-01/18

II
 
 За потребе Одјељења за привреду, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

НАБАВКА УСЛУГА  ОРГАНИЗОВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
ИЗ СФЕРЕ МЕНАЏМЕНТА

  
III

 
 Предвиђени максимални износ средстава је 
35.100,00 КМ (са ПДВ-ом) односно –  30.000,00КМ (без 
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2018.годину 
са буџетске ставке ‘’Афирмација  предузетништва, студије 
,сајмови’’, потрошачка јединица 0005150; економски код 415 
200. 

IV
 
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса  II дио Б Закона о ЈН .

V
 
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 
услуга је тридесет дана  од дана потписивања Уговора

VI

 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

VIII

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-45/18
Бијељина,       
Датум, 08.03.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-10/18
 

I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-10/18

II
 
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА

III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 25.641,02 КМ (без ПДВ-а) односно 
30.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета 
за 2018. годину са буџетске ставке “Финансирање комуналне 
потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина“ 
економски код 412800; потрошачка јединица 0005170.

IV

  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције.

V
 
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2018.године.

VI

 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

VIII

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-46/18
Бијељина,       
Датум, 13.03.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-06/18
 

I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-06/18

II

 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

УРЕЂЕЊЕ (КОШЕЊЕ) ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ 
ПРАВАЦА И ОБАЛЕ КАНАЛА ДАШНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 34.188,03 КМ (без ПДВ-а) 
односно 40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2018. годину са буџетске ставке 
“Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и 
одржавање зелених површина“ економски код 412800; 
потрошачка јединица 0005170.

IV

  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције.

V
 
 Рок за реализацију предметних услуга је од 
дана потписивања уговора до 31.12.2018.године. 
Резервисани уговор у складу са чланом 9. Закона о 
јавним набавкама.

VI
  
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

VIII

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-47/18
Бијељина,
Датум, 14.03.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: ОЗП-03/18

I

 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-03/18

II

 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих роба:

         НАБАВКА ВИШЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА  ЗА 
ПОТРЕБЕ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                   
III

 
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ) 
односно 70.000,00 КМ (са ПДВ). Средства  су обезбијеђена  
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Набавка 
опреме за Градску управу и Скупштину“ економски код 511 
300, потрошачка јединица 0005240 .

IV

 Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка  
уз провођење поступка ‘’Е-аукције’’.

V

 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке робе 
је 25 дана од дана потписивања уговора.

VI
  
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.
                                                                              

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-51/18
Бијељина,       
Датум, 19.03.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: КГН-02/18

I

 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: КГН-
02/18

II

 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
набавка следећих роба:

НАБАВКА СЕДМИЧНИХ ЛОКАЛНИХ НОВИНА ЗА 
ПОТРЕБЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 8.547,00 без ПДВ-а) односно 
10.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства се обезбјеђују 
са буџетске ставке “Расходи за режијски материјал“ - 
економски  код 412 300, потрошачка  јединица 0005120 .

IV

 Набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за дотављање понуда  уз провођење поступка 
‘’Е-аукције’’.

V

 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке робе 
је од дана потписивања уговора до 31.12.2018.године.

VI
  
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 

формирати  доношењем посебног рјешења.
                                                                              

VIII

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-52/18
Бијељина,       
Датум, 21.03.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ОЈН-01 (4Лот-а)/18
 

I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: ОЈН-01 (4Лот-а)/18

II
 
 За потребе Одсјека за јавне набавке, инвестиције и 
надзор вршиће се јавна набавка следећих услуга:

УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ:

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2:  РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА

III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 36.500,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 42.705,00 КМ ( са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђена 
су средства у износу од 14.300,00 КМ (без ПДВ-а) односно 
16.731,00 ( са ПДВ-ом), за  ЛОТ 2 предвиђена су средства у 
износу од 15.800,00 КМ (без ПДВ-а) односно 18.486,00 КМ 
( са ПДВ-ом); за ЛОТ 3 предвиђена су средства у износу од 
1.600,00 КМ (без ПДВ-а) односно 1.872,00 КМ (са ПДВ-ом) 
и за ЛОТ 4 предвиђена су средства у износу од 4.800,00 КМ 
(без ПДВ-а) односно 5.616,00 (са ПДВ-ом).
 
 Средства су обезвбијеђена из буџета за 2018. годину 
и то: 
 
 - За ЛОТ 1 средства у износу од 8.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  9.360,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске ставке 
“Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, 
елктро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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и развој, надзор, пројектовање“ економски код 511100; 
потрошачка јединица 0005170,  средства у износу од 300,00 
КМ (без ПДВ-а) односно  351,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске 
ставке „Набавка грађевинских објеката, инвестиције у 
образовању“ економски код 511100, потрошачка јединица 
0005210, средства у износу од 4.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно  4.680,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске ставке 
„Набавка грађевинских објеката, инвестиције у спортске 
објекте“ економски код 511100, потрошачка јединица 
0005210 и  средства у износу од 2.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно  2.340,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске ставке 
„Реконструкција и инвестиционо одржавање Домови 
културе“ економски код 511200, потрошачка јединица 
0005210.
 
 - За ЛОТ 2 средства у износу од 14.300,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  16.731,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске 
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, 
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција 
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код 
511100; потрошачка јединица 0005170“,  и средства у износу 
од 1.500,00 КМ (без ПДВ-а) односно  1.755,00 КМ ( са ПДВ-
ом) са буџетске ставке „Набавка грађевинских објеката, 
инвестиције у спортске објекте“ економски код 511100, 
потрошачка јединица 0005210 
 
 - За ЛОТ 3 средства у износу од 1.600,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  1.872,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске 
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, 
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција 
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код 
511100; потрошачка јединица 0005170, и 
 
 - За ЛОТ 4 средства у износу од 4.800,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  5.616,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске 
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, 
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција 
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код 
511100; потрошачка јединица 0005170.

IV
 
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда са закључивањем оквирног 
споразума.

V
 
 Рок за реализацију предметних услуга је за сваки 
Лот од дана потписивања оквирног споразума до 31.12.2018.
године.

VI
  
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

VIII

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-53/18
Бијељина,
Датум, 21.03.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: ТВЈ-05/18
 

I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА  под шифром: 
ТВЈ-05/18

II
 
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих РОБА:

НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА 
ВАТРОГАСЦЕ

III
      
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 17.094,00 KМ (без ПДВ-а) 
односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета Града  за 2018. годину са буџетске ставке “Издаци 
за залихе материјала, роба (одјећа и обућа)“ економски код 
516100; потрошачка јединица 0005125.

IV
 
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.

V
 
 Рок за реализацију предметне јавне набавке роба је 
30 (тридесет) дана од дана потписивања Уговора.

VI
  
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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формирати  доношењем посебног рјешења.

VIII

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-55/18
Бијељина,
Датум, 22.03.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: ТВЈ-02/18
 

I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА  под шифром: 
ТВЈ-02/18

II
 
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих РОБА:

НАБАВКА ТРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ СИРЕНЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ

III
          
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 29.914,53 KМ (без ПДВ-а) односно 
35.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета 
Града  за 2018. годину са буџетске ставке “Набавка опреме “ 
економски код 511300; потрошачка јединица 0005125.

IV

  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције.

V
 
 Рок за реализацију предметне јавне набавке роба је 
од дана потписивања Уговора до 31.08.2018.године.

VI
 
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 

формирати  доношењем посебног рјешења.

VIII

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-54/18
Бијељина,
Датум, 22.03.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА БРОЈ:02-404-43/18 од 

08.03.2018.године ШИФРА: ИП – 01 (4Лот-а)/18
 

I

 На основу дописа Одјељења за инспекцијске послове 
број: 02/6-246/18 од 14.03.2018.године врши се измјена члана 
II Одлуке о приступању поступку јавне набавке број: 02-404-
43/18 од 08.03.2018.године везано за нази Лот-а 1 и умјесто 
постојећег стојаће следеће:

II

 За потребе Одјељења за инспекцијске послове , 
вршиће се јавна набавка следећих услуга:

 ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ  УЗОРАКА У ТОКУ 
2018.ГОДИНЕ

 ЛОТ 1 – АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ 
– АФЛАТОКСИН Б1+Б2+Г1+Г2+М1
 ЛОТ 2 – ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 ЛОТ 3 – ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 ЛОТ 4 – ХЕМИСЈКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
  

III

 Остале одредбе Одлуке Одлуке о приступању 
поступку јавне набавке број: 02-404-43/18 од 08.03.2018.
године остају непромијењене. 
 .

IV

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-43/18
Бијељина,
Датум, 15.03.2018. год.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА БРОЈ:02-404-42/18 од 08.03.2018.

године ШИФРА: OЗП-09/18
 

I

 На основу дописа Одсјека за заједничке послове 
број: 02/10-054-1-172/18 од 19.03.2018.године врши се 
измјена члана V Одлуке о приступању поступку јавне 
набавке роба: ’’ НАБАВКА РАЧУНАРА , ШТАМПАЧА  И 
КОПИР АПАРАТА  ЗА ПОТРЕБЕ  ГРАДСКЕ   УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА’’ број: 02-404-42/18 од 08.03.2018.године 
везано за реализацију уговора и умјесто постојећег стојаће 
следеће:

‘’V
 
 Рок за реализацију уговора је 30 (тридесет) дана од 
дана  потписивања Уговора.

III

 Остале одредбе Одлуке Одлуке о приступању 
поступку јавне набавке број: 02-404-42/18 од 08.03.2018.
године остају непромијењене. 
 

IV

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-42/18
Бијељина,
Датум, 20.03.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СГ-01(2 лота)/18
 

I
 
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 

објављеном на Порталу јавних набавки дана 27.02.2018.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/18 од 02.03.2018.године, 
а која се односи на набавку услуга: Снимање сједница 
Скупштине Града Бијељина у 2018. години, 

 Лот 1: Репортажно снимање и преношење сједница 
и  других манифестација  Скупштине Града Бијељина у 2018. 
години, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Astra media“Бијељина

 Лот 2:  Снимање и преношење press конференција 
поводом сједница и других манифестација Скупштине 
Града у 2018. години,  није достављена ниједна понуда.

II 

 Лот 1: Репортажно снимање и преношење сједница 
и  других манифестација  Скупштине Града Бијељина у 2018. 
години, понуду је доставио следећи понуђач:

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је  да је иста  у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде , оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Astra media“, Бијељина са понуђеном цијеном 
у износу од 12.820,51 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 2: Снимање и преношење press конференција 
поводом сједница и других манифестација Скупштине 
Града у 2018. години,  није достављена ниједна понуда

 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

III

 Записник о оцјени понуда број: 02-404-19/18 од 
22.03.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV

 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

V

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-19/18
Бијељина 
Датум: 23.03.2018. год

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 
) и члана 8. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14) и члана 18.Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, 
број:13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПР –Н- 01/18
 

I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: ПР-Н-01/18

II
 
 За потребе Одјељења за привреду, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

НАБАВКА УСЛУГА  ОРГАНИЗОВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
ИЗ СФЕРЕ МЕНАЏМЕНТА

  
III

 
 Предвиђени максимални износ средстава је 
35.100,00 КМ (са ПДВ-ом) односно –  30.000,00КМ (без 
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2018.годину 
са буџетске ставке ‘’Афирмација  предузетништва, студије 
,сајмови’’, потрошачка јединица 0005150; економски код 415 
200. 

IV
 
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса  II дио Б Закона о ЈН .

V
 
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 
услуга је тридесет дана  од дана потписивања Уговора

VI

 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

VIII

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-45/18
Бијељина,
Датум, 08.03.2018. год.                               

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Српске “ број: 97/16 ) а у вези 
са члановима 9. став 2. и 3., 13., 14., 15. и 16. Закона о печатима 
( „Службени гласник Републике Српске“  број: 17/92, 63/01 
и 49/07 ) и члана 71. Статута Града Бијељина ( „ Службени 
гласник Града Бијељина “ број: 9/17 ), Градоначелник Града 
Бијељина,  д о н о с и 

У П У Т С Т В О 
О ДОПУНИ УПУТСТВА О  ПЕЧАТИМА, 
ШТАМБИЉИМА, ЖИГОВИМА И ФАКСИМИЛИМА 
ПОТПИСА  У ГРАДСКОЈ  УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Упутству о печатима, штамбиљима , жиговима и 
факсимилима потписа у Градској управи Града Бијељина ( „ 
Службени гласник Града Бијељина “ број: 27/17 ) у члану 2. 
став 1. редни број 11) ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ на 
крају текста умјесто тачке ставља се зарез и додаје текст који 
гласи:

 „ - 1 печат пречника 25 мм, означен бројем: 12,
 - 1 печат пречника 25 мм, означен бројем: 13. “

 Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина “.

Број: 02-052-11/18
Б и ј е љ и н а
Датум: 26.03.2018. год.

 На основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 21. Статута ЈП 
„Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, 
Скупштина предузећа на 4. ванредној сједници одржаној 
дана 26.03.2018. године доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1.

 Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и 
развој града“ д.о.о. Бијељина: 

 1. ДРАГАН МАКСИМОВИЋ, професор разредне 
наставе из Бијељине
 
 2. ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, дипл.економиста из 
Бијељине
 
 3. ЖЕЉКО КУСТУРИЋ, дипл.економиста из 
Бијељине
 
 4. МИЛЕНКО РАДИШИЋ, дипл.економиста из 
Бијељине
 
 5. СЛАЂАНА ТОМИЋ, дипл.економиста из 
Бијељине због окончања процедуре јавног конкурса и 
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коначног именовања чланова Надзорног одбора.

2.
 
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Број: С-30/18
Датум:26.03.2018. године

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), 
члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 41/03) и члана 21.  Статута ЈП 
„Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, а 
након разматрања Извјештаја Комисије за избор чланова 
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и развој 
града“ д.о.о. Бијељина, Скупштина предузећа на 4. ванредној 
сједници одржаној дана 26.03.2018. године  доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1.

 За чланове Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина именују се:

 1. ДРАГАН МАКСИМОВИЋ, професор разредне 
наставе из Бијељине
 
 2. МИЛЕ ЉУБИНКОВИЋ, дипл.инж.друмског 
саобр. из Бијељине
 
 3. ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, дипл.економиста из Бијељине
 
 4. МИЛИЦА ПЕРКОВИЋ-БЛАГОЈЕВИЋ, професор 
разредне наставе из Бијељине
 
 5. ТАМАРА БЕШЛИЋ, дипл.економиста из 
Бијељине

2.

 Именовање се врши на период од четири године. 

3.

 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
 И РАЗВОЈ ГРАДА” Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Број: С-31/18
Датум:26.03.2018. године

 Градска изборна комисија Бијељина (у даљем тексту 
ГИК Бијељина) је у складу са одредбама члана 2.13 Изборног 
закона Босне и Херцеговине и члана 61. Изборног закона 
Републике Српске, примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и 
1.3а Изборног закона БиХ, Упутства о додјели и престанку 
мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године и  Упутства о 
примјени члана 1.8 став (4) и члана 1.3а став (3) Изборног 
закона БиХ од 13.11.2014. године, дана 27.03.2018.године , 
донијела је следећу 

О Д Л У К А
о престанку мандата изабраном члану Савјета МЗ и 

додјели мандата следећем квалификованом кандидату

I

 Миленку Крсмановићу изабраном члану Савјета 
МЗ Црњелово Горње, престаје мандат члана Савјета МЗ који 
је добио на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, у 
складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона БиХ.
                                                                      

II

 Мандат члана Савјета МЗ Црњелово Горње се 
додјељује Мичић Славку, следећем квалификованом 
кандидату, имајући у виду резултате избора утврђене 
Одлуком о потврђивању резултата избора за чланове 
Савјета мјесних заједница на територији Града Бијељина 
2015.године број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године, 
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина број 7, 
дана 09.04.2015.године, а који се односе на МЗ Црњелово 
Горње.
                                                       

Образложење

 Након проведних избора за чланове Савјета 
МЗ 2015. године, који су одржани дана 29.03.2015.године 
и утврђених резултата истих, накнадно је одржана и 
конститутивна сједница Савјета на којој је изабран и 
предсједник Савјета. Дана 13.03.2018.године у просторије 
Градске изборне комисије Бијељина је приступио Миленко 
Крсмановић члан Савјета МЗ Црњелово Горње и том 
приликом предао овјерену Изјаву о одбијању мандата у 
Савјету МЗ због здравствених разлога.

 Након тога ГИК Бијељина по прописаној процедури 
тражи од следећег кандидата по броју освојених гласова 
на листи Савјета МЗ Црњелово Горње, Мирчић Славка 
да  достави изјаву о прихватању/одбијању мандата члана 
Савјета МЗ Црњелово Горње.

 Изјава Мирчић Славка о прихватању мандата 
која је ГИК-у Бијељина достављена дана 20.03.2018.године, 
прописно је овјерена у складу са одредбама члана 1.10 тачка 
1 Изборног закона БиХ и члана 13. Упутства о додјели и 
престанку мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године.

 У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног 
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку 
мандата ЦИК БиХ из априла 2014.године (члану органа 
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти 
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног 
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве 
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о прихватању мандата) ГИК Бијељина је донио предметну 
одлуку.
 Ова Одлука је коначна.

Број:  029Б-03-1-009/18
Бијељина, 27.03.2018. год                                                      
ПРЕДСЈЕДНИК
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 Градска изборна комисија Бијељина (у даљем тексту 
ГИК Бијељина) је у складу са одредбама члана 2.13 Изборног 
закона Босне и Херцеговине и члана 61. Изборног закона 
Републике Српске, примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и 
1.3а Изборног закона БиХ, Упутства о додјели и престанку 
мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године и  Упутства о 
примјени члана 1.8 став (4) и члана 1.3а став (3) Изборног 
закона БиХ од 13.11.2014. године, дана 27.03.2018.године , 
донијела је следећу 

О Д Л У К А
о престанку мандата изабраном члану Савјета МЗ и 

додјели мандата следећем квалификованом кандидату

I

 Бобану Јоцићу изабраном члану Савјета МЗ 
Драгаљевац Доњи, престаје мандат члана Савјета МЗ који 
је добио на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, у 
складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона БиХ.
                                                                      

 II

 Мандат члана Савјета МЗ Драгаљевац Доњи се 
додјељује Радић Драгољубу, следећем квалификованом 
кандидату, имајући у виду резултате избора утврђене 
Одлуком о потврђивању резултата избора за чланове 
Савјета мјесних заједница на територији Града Бијељина 
2015. године број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године, 
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина број 7, 
дана 09.04.2015.године, а који се односе на МЗ Драгаљевац 
Доњи.
                                                       

Образложење

 Након проведних избора за чланове Савјета 
МЗ 2015. године, који су одржани дана 29.03.2015.године 
и утврђених резултата истих, накнадно је одржана и 
конститутивна сједница Савјета на којој је изабран и 
предсједник Савјета. Дана 19.03.2018.године путем књиге 
поште Градској изборној комисији Бијељина је стигла 
овјерена Изјава Бобана Јоцића члана Савјета МЗ Драгаљевац 
Доњи од 14.03.2018.г. о одбијању мандата у Савјету МЗ због 
здравствених разлога.

 Након тога ГИК Бијељина по прописаној процедури 
тражи од следећег кандидата по броју освојених гласова 
на листи Савјета МЗ Драгаљевац Доњи, Радић Драгољуба 
да  достави изјаву о прихватању/одбијању мандата члана 
Савјета МЗ Драгаљевац Доњи.

 Изјава Радић Драгољуба о прихватању мандата 

која је ГИК-у Бијељина достављена дана 20.03.2018.године, 
прописно је овјерена у складу са одредбама члана 1.10 тачка 
1 Изборног закона БиХ и члана 13. Упутства о додјели и 
престанку мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године.

 У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног 
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку 
мандата ЦИК БиХ из априла 2014.године (члану органа 
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти 
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног 
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве 
о прихватању мандата) ГИК Бијељина је донио предметну 
одлуку.
Ова Одлука је коначна.

Број:  029Б-03-1-010/18
Бијељина, 27.03.2018. год                                                        
ПРЕДСЈЕДНИК
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-6/18 од 05.03.2018. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 121 упис промјене лица овлашћеног за заступање  
Заједнице етажних власника  „Интергај Л-15“ Бијељина, 
улица Крушевачка број 2,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„Интергај Л-15“, улица Крушевачка број 2 Бијељина,  
Регистарски лист број: 121.
 Оснивачи: 23 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Иван Јовичић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Ивана Бошњаковић.

Број:  02/3-372-6/18
Бијељина, 
Дана:  05.03.2018. год.

   
  

Жико Крунић
дипл.правник, с.р.

   
  

Жико Крунић
дипл.правник, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА И О ПОКРЕТАЊУ 
ЛИКВИДАЦИОНОГ ПОСТУПКА НАД ЈЗУ 
АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ГРАДА  БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА ГРАДА     БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА „ЈАЊА“ У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ 
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

ОДЛУКА О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ 
ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ 
МЕТРА КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ 
И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
У ОБУХВАТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО 
К.П. БРОЈ 740/5 И 740/6 К.О. СУХО ПОЉЕ

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗМЕЂУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ИЛИЋ 
(СПАСОЈЕ) СЛАВКО 

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 
НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ И ПРИКУПЉАЊЕ 
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ У 2018. 
ГОДИНИ

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ ОД НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА 
У 2018. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ 
РАСВЈЕТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ 
ДВОРОВИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ 
ДВОРОВИ

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ‘’ЧИКА 
ЈОВА ЗМАЈ’’ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 
‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ГРАДСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ЕНЕРГЕТСКОГ САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 
ИЗ РЕДА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У КОМИСИЈУ ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА 
ОСНИВАЧКОГ КАПИТАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА 
У СКУПШТИНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕКО-
ДЕП“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА 
ОСНИВАЧКОГ КАПИТАЛА     ГРАДА БИЈЕЉИНА 
У СКУПШТИНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ЕКО-
ДЕП’’ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПР-Н-01/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-10/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-06/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-03/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: КГН-02/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЈН-01 (4Лот-а)/18

САДРЖАЈ
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ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-05/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-02/18

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА БРОЈ: 02-
404-43/18 ОД 08.03.2018. ГОДИНЕ ШИФРА: ИИ-01 
(4Лот-а)/18

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА БРОЈ: 02-
404-42/18 ОД 08.03.2018. ГОДИНЕ ШИФРА: ОЗП-
09/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СГ 
– 01 (2 лота)/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ПР-н-01/18

УПУТСТВО О ДОПУНИ УПУТСТВА О 
ПЕЧАТИМА, ШТАМБИЉИМА, ЖИГОВИМА 
И ФАКСИМИЛИМА ПОТПИСА У ГРАДСКОЈ 
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДО.О.О 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДСКЕ ИЗБРНЕ КОМИСИЈЕ

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА МИЛЕНКУ 
КРСМАНОВИЋУ ИЗАБРАНОМ ЧЛАНУ 
САВЈЕТА МЗ ЦРЊЕЛОВО ГОРЊЕ И ДОДЈЕЛИ 
МАНДАТА СЛЕДЕЋЕМ КВАЛИФИКОВАНОМ 
КАНДИДАТУ

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА БОБАНУ 
ЈОЦИЋУ ИЗАБРАНОМ ЧЛАНУ САВЈЕТА МЗ 
ДРАГАЉЕВАЦ ДОЊИ И ДОДЈЕЛИ МАНДАТА 
СЛЕДЕЋЕМ КВАЛИФИКОВАНОМ КАНДИДАТУ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ИНТЕРГАЈ Л-5“ 
БИЈЕЉИНА УЛИЦА КРУШЕВАЧКА БР. 2
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