
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII 6. мај 2022. године  БРОЈ 10 / 2022

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) 
тачка 2) Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 13. 
сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА – ГРАНТА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА 

ЗА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАЦИОНО-ИЗЛЕТНИЧКИ 
ЦЕНТАР „БУСИЈА“

Члан 1.
 Одобрава се суфинансирање изградње приступног 
пута за туристичко-рекреационо-излетнички центар 
„Бусија“ са Општином Лопаре у износу од 100.000,00 КМ.
             

Члан 2.
 Поступак јавне набавке за извођење радова на 
изградњи пута за туристичко-рекреационо-излетнички 
центар „Бусија“ ће спровести Општина Лопаре.

Члан 3.
 Новчана средства из члана 1. oве Одлуке уплатиће 
се Општини Лопаре на жиро-рачун број: 554-003-0000-0019-
23 отворен код „Наше Банке“ АД Бијељина.

Члан 4.
 Новчана средства из члана 1. ове Одлуке исплатиће 
се Општини Лопаре из буџета Града Бијељина за 2022. годину 
у износу од 50.000,00КМ, док ће се преосталих 50.000,00КМ 
обезбиједити из буџета Града Бијељина за 2023. годину.

Члан 5.
 Општина Лопаре је дужна да средства из члана 
1. ове Одлуке користи у складу са законским прописима 
и да Градоначелнику Града Бијељина достави извјештај о 
намјенском утрошку средстава.
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градоначелник и Одјељење за финансије.  

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

 
Број: 01-022-34/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка  13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 13. 
сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ
ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 1319/440 К.О. БИЈЕЉИНА 

СЕЛО

Члан 1.
          Oвом Одлуком Град Бијељина ради изградње објекта 
комуналне инфраструктуре - трафостанице БТС 10/0,4 
kV 1000 kVA „Кнез Иво од Семберије“ са прикључним 10 
kV подземним водом, непосредном  погодбом  продаје 
непокретност означену као:
- к.п. број 1319/440, Бандеруша њива 1. класе површине 25 
м2 уписана у Лист непокретности број 593 к.о. Бијељина 
Село, у коме је са правом својине и дијелом 1/1 без терета 
уписан Град Бијељина.

Члан 2.
          Предметна парцела се налази у обухвату спроведбеног 
документа просторног уређења измјене Регулационог 
плана „Кнез Иво од Семберије“ („Службени гласник Града 
Бијељина“, број 05/15), одређена је као земљиште намијењено 
за изградњу саобраћајне инфраструктуре и припада 
четвртој стамбено – пословној зони Града Бијељина.

Члан 3.
           Према налазу о извршеном утврђивању просјечне 
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције за 
развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина број I-309/22 
од 14.04.2022. године, просјечна тржишна вриједност 
непокретности означене као к.п. број 1319/440 к.о. Бијељина 
Село површине 25 м2 износи 25,20 КМ/м2 односно 630,00 
КМ. Наведени износ Граду Бијељина на  рачун трезора 
Града Бијељина број 555-001-00777777-70 уплатити ће – МХ 
“Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће 
а.д. Требиње, Зависно електродистрибутивно предузеће 
„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности  описане у члану 1. ове Одлуке, по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 

   

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.
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Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде уговора и провођење истог у 
Катастру непокретности – јединствена евиденција,  сносиће 
купац.

Члан 5.
 На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у 
Катастру непокретности –јединствена евиденција  извршиће 
се упис права својине у корист купца. 

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

Број: 01-022-35/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 13. сједници одржаној дана 5. маја 2022. године,  
донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА  БЕЗ НАКНАДЕ У УЛИЦИ НУШИЋЕВА ББ 
У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком додјељује се Хуманитарном 
удружењу жена „Арта“ Бијељина на коришћење без 
накнаде, пословни простор у Бијељини, у улици Нушићева 
бб,  означен као кп. бр. 2432/43 звана ТРЖНИ ЦЕНТАР 
у нарави пословни простор у привреди површине 70 м² 
уписана у лист непокретности  број 5806/6 ко Бијељина 1, у 
коме је Град Бијељина уписан као власник са дијелом 1/1, без 
терета. 
 Поменути пословни простор се даје на коришћење 
Хуманитарном удружењу жена „Арта“ Бијељина на период 
од 1 (једне) године уз могућност продужења.

Члан 2.
 Додјела на коришћење пословног простора из члана 
1. ове Одлуке врши се без накнаде која износи 897,44 КМ без 
ПДВ-а.
 Порез на додату вриједност (ПДВ) за наведени 
пословни простор износи 152,56  КМ мјесечно, словима:  
(стотинупедесетдва КМ и 56/100 КМ).
 Порез на додату вриједност у износу наведеном у 
ставу 2 овог члана плаћаће Хуманитарно удружење жена 
“Арта”.

Члан 3.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке Хуманитарно 
удружење жена „Арта“ користиће за обављање регистроване  
дјелатности.
 Право коришћења предметног пословног простора 
неће се евидентирати у  катастарској евиденцији.

Члан 4.
               На основу ове Одлуке са Хуманитарном удружењу 
жена „Арта“ закључиће се Уговор којим ће бити регулисана 
права и обавезе уговорних страна у вези са коришћењем 
пословног простора из члана 1. Ове Одлуке.

 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на 
основу ове Одлуке закључи Уговор.

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

Број: 01-022-36/22 
Бијељина
Датум: 05. мај 2022. год.

 На основу  члана  39. став (2) тачка 2)  Закона 
о локалној самоуправи („Службен гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 73.  став 2. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),  члана 17. став (2) 
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта-пречишћени текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 34/14), те члана 39. став (2) 
тачка 2) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 13. 
сједници одржаној дана 5. маја 2022. 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 1 м²  
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 

   

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.
   

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.
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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 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. 

 
              На основу  члана  39. став (2) тачка 2)  Закона о локалној самоуправи („Службен гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 73.  став 2. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),  члана 17. 
став (2) Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта-
пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/14), те члана 39. став (2) 
тачка 2) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 13. сједници одржаној дана 5. маја 2022. 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 1 м²  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:  
 
 
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 У У У У У У У 

 

УРЕЂЕЊЕ 
 

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 

 
 (2) Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за објекте у 

којима се одржавају вјерски обреди и објеката вјерских заједница ради 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. 
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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 објекта.

Члан 8.
 Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама 
Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 
30%, уколико се плаћање изврши једнокаратно у цјелости.

Члан 9.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинсаког земљишта („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 08/21).

Члан 10.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-37/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 73. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 02/15, 106/15, 
3/16, 104/18 и 84/19) и члана 14. став 3. Правилника о обрачуну 
накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта 
– пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 34/14), те члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 13. сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНО ОСТВАРЕНИХ 

ЈЕДИНИЧНИХ ЦИЈЕНА РАДОВА КОМУНАЛНЕ И 
ДРУГЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се просјечно остварене 
јединичне цијене радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре на подручју Града Бијељина.

Члан 2.
 Просјечно остварене јединичне цијене радова 
комуналне и друге јавне инфраструктуре на подручју Града 
Бијељина износе:

 А. Саобраћајна инфраструктура

 A.1. Изградња и рехабилитација саобраћајнице 

 A.1.1. Изградња саобраћајнице за коју је 
јединична цијена дата за свеобухватну припрему подлоге 
и асфалтирање асфалтом у два слоја, носећи и хабајући 
слој дебљине 8+4cm, и израду хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације
јед.мјере          јед.цијена
     m2                   70,00

 A.1.2. Изградња саобраћајнице за коју је 
јединична цијена дата за свеобухватну припрему подлоге и 
асфалтирање асфалтом у једном слоју дебљине 7cm и израду 
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
јед.мјере          јед.цијена
     m2                   45,00

 A.1.3. Рехабилитација саобраћајнице (јединична 
цијена је дата за стругање постојећег асфалта и асфалтирањем 
хабајућим слојем асфалта просјечне дебљине дебљине 6cm и 
израду хоризонталне саобраћајне сигнализације)
јед.мјере          јед.цијена
     m2                   32,00

 A.2. Изградња тротоара
 A.2.1. Изградња тротоара за коју је јединична цијена 
дата за припрему подлоге и асфалтирање асфалтом у једном 
слоју дебљине 6cm и израду хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације.
јед.мјере          јед.цијена
     m2                   43,00

 A.2.2. Изградња тротоара за коју је јединична 
цијена дата за припрему подлоге са уградњом бетонских 
плоча дебљине 6cm и израду хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације.
јед.мјере          јед.цијена
     m2                   50,00

 A.3. Изградња паркинг површина (јединична цијена 
је дата за припрему подлоге и асфалтирање асфалтом у два 
слоја носећи и хабајући слој дебљине 8+4cm)

јед.мјере          јед.цијена
     m2                   70,00

 A.4. Уградња бетонске галантерије у склопу 
изградње саобраћајница
 A.4.1. ивичњак 20/24/100
јед.мјере          јед.цијена
     m'                    35,00

 A.4.2. ивичњак 18/24/100
јед.мјере          јед.цијена
     m'                    35,00

 A.4.3. ивичњак 10/20/100
јед.мјере          јед.цијена
     m'                    24,00

 A.4.4. ивичњак 12/18/100
јед.мјере          јед.цијена
     m'                    27,00

 Б. Хидротехничка инфраструктура

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.
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 Б.1. Кишна и фекална канализација
 Б.1.1. Изградња кишне и фекалне канализације 
пречника цјевовода PEHD Ø DN 250, SN 8 (цијена обухвата 
гедетска снимања са израдом пројекта изведеног стања и 
уплањењем инсталација у катастар подземних инсталација, 
земљане радове са разупирањем ровова, ископом, 
насипањем и уградњом свих врста невезаних камених 
материјала, монтажне радове са набавком, транспортом 
и уградњом свих неопходних материјала, и изградњом 
прикључака до граница парцела, укључујући све радове 
до нивоа припреме за изградњу саобраћајнице). Уколико 
је потребно извршити санацију коловозне конструкције, 
примјењиваће се јединичне цијене из ставке А. Саобраћајна 
инфраструктура.
јед.мјере          јед.цијена
     m'                   260,00

 Б.1.2. Изградња кишне и фекалне канализације 
пречника цјевовода PEHD Ø DN 315, SN 8 (цијена обухвата 
гедетска снимања са израдом пројекта изведеног стања и 
уплањењем инсталација у катастар подземних инсталација, 
земљане радове са разупирањем ровова, ископом, 
насипањем и уградњом свих врста невезаних камених 
материјала, монтажне радове са набавком, транспортом 
и уградњом свих неопходних материјала, и изградњом 
прикључака до граница парцела, укључујући све радове 
до нивоа припреме за изградњу саобраћајнице). Уколико 
је потребно извршити санацију коловозне конструкције, 
примјењиваће се јединичне цијене из ставке А. Саобраћајна 
инфраструктура.
јед.мјере          јед.цијена
     m'                  280,00

 Б.1.3. Изградња кишне и фекалне канализације 
пречника цјевовода PEHD Ø DN 400, SN 8 (цијена обухвата 
гедетска снимања са израдом пројекта изведеног стања и 
уплањењем инсталација у катастар подземних инсталација, 
земљане радове са разупирањем ровова, ископом, 
насипањем и уградњом свих врста невезаних камених 
материјала, монтажне радове са набавком, транспортом 
и уградњом свих неопходних материјала, и изградњом 
прикључака до граница парцела, укључујући све радове 
до нивоа припреме за изградњу саобраћајнице). Уколико 
је потребно извршити санацију коловозне конструкције, 
примјењиваће се јединичне цијене из ставке А. Саобраћајна 
инфраструктура.
јед.мјере          јед.цијена
     m'                   310,00

 Б.1.4. Изградња кишне и фекалне канализације 
пречника цјевовода PEHD Ø DN 500, SN 8 (цијена обухвата 
гедетска снимања са израдом пројекта изведеног стања и 
уплањењем инсталација у катастар подземних инсталација, 
земљане радове са разупирањем ровова, ископом, 
насипањем и уградњом свих врста невезаних камених 
материјала, монтажне радове са набавком, транспортом 
и уградњом свих неопходних материјала, и изградњом 
прикључака до граница парцела, укључујући све радове 
до нивоа припреме за изградњу саобраћајнице). Уколико 
је потребно извршити санацију коловозне конструкције, 
примјењиваће се јединичне цијене из ставке А. Саобраћајна 
инфраструктура.

јед.мјере          јед.цијена
     m'                  355,00

 Б.1.5. Изградња кишне и фекалне канализације 
пречника цјевовода PEHD Ø DN 630, SN 8 (цијена обухвата 
гедетска снимања са израдом пројекта изведеног стања и 
уплањењем инсталација у катастар подземних инсталација, 
земљане радове са разупирањем ровова, ископом, 
насипањем и уградњом свих врста невезаних камених 
материјала, монтажне радове са набавком, транспортом 
и уградњом свих неопходних материјала, и изградњом 
прикључака до граница парцела, укључујући све радове 
до нивоа припреме за изградњу саобраћајнице). Уколико 
је потребно извршити санацију коловозне конструкције, 
примјењиваће се јединичне цијене из ставке А. Саобраћајна 
инфраструктура.
јед.мјере          јед.цијена
     m'                  400,00

 Б.2. Водоводна мрежа
 Б.2.1. Изградња цјевовода PEHD DN 90, NP 10 bara
Цијена обухвата гедетска снимања са израдом пројекта 
изведеног стања и уплањењем инсталација у катастар 
подземних инсталација, земљане радове са разупирањем 
ровова, ископом, насипањем и уградњом свих врста 
невезаних камених материјала, монтажне радове са 
набавком, транспортом и уградњом свих неопходних 
материјала, и изградњом прикључака до граница парцела, 
укључујући све радове до нивоа припреме за изградњу 
саобраћајнице. Уколико је потребно извршити санацију 
коловозне конструкције, примјењиваће се јединичне цијене 
из ставке А. Саобраћајна инфраструктура. 
јед.мјере          јед.цијена
     m'                   72,00

 Б.2.2. Изградња цјевовода PEHD DN 110, NP 10 bara
Цијена обухвата гедетска снимања са израдом пројекта 
изведеног стања и уплањењем инсталација у катастар 
подземних инсталација, земљане радове са разупирањем 
ровова, ископом, насипањем и уградњом свих врста 
невезаних камених материјала, монтажне радове са 
набавком, транспортом и уградњом свих неопходних 
материјала, и изградњом прикључака до граница парцела, 
укључујући све радове до нивоа припреме за изградњу 
саобраћајнице. Уколико је потребно извршити санацију 
коловозне конструкције, примјењиваће се јединичне цијене 
из ставке А. Саобраћајна инфраструктура.
јед.мјере          јед.цијена
     m'                   76,00

 Б.2.3. Изградња цјевовода PEHD DN 160, NP 10 bara
Цијена обухвата гедетска снимања са израдом пројекта 
изведеног стања и уплањењем инсталација у катастар 
подземних инсталација, земљане радове са разупирањем 
ровова, ископом, насипањем и уградњом свих врста 
невезаних камених материјала, монтажне радове са 
набавком, транспортом и уградњом свих неопходних 
материјала, и изградњом прикључака до граница парцела, 
укључујући све радове до нивоа припреме за изградњу 
саобраћајнице. Уколико је потребно извршити санацију 
коловозне конструкције, примјењиваће се јединичне цијене 
из ставке А. Саобраћајна инфраструктура.
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јед.мјере          јед.цијена
     m'                   87,00

 Б.2.4. Изградња цјевовода PEHD DN 225, NP 10 bara
Цијена обухвата гедетска снимања са израдом пројекта 
изведеног стања и уплањењем инсталација у катастар 
подземних инсталација, земљане радове са разупирањем 
ровова, ископом, насипањем и уградњом свих врста 
невезаних камених материјала, монтажне радове са 
набавком, транспортом и уградњом свих неопходних 
материјала, и изградњом прикључака до граница парцела, 
укључујући све радове до нивоа припреме за изградњу 
саобраћајнице. Уколико је потребно извршити санацију 
коловозне конструкције, примјењиваће се јединичне цијене 
из ставке А. Саобраћајна инфраструктура.
јед.мјере          јед.цијена
     m'                   140,00

 В. Улична расвјета
 Цијена обухвата изградњу мреже уличне јавне 
расвјете са потребним земљаним и бетонским радовима, 
полагањем пројектованих инсталација, Če стубове јавне 
расвјете висине h=8-10 метара, са испоруком и монтажом 
свјетиљке типа IZYLUM 3 60LEDs, 109W или друге ЛЕД 
свјетиљке истих или сличних карактеристика. Свјетиљка 
треба да је конструктицно ријешена за освјетљивање улица 
или паркинга, степен заштите IP66. Температура боје 
свјетлости диода треба да буде неутрално бијела (4000ºК). 
Цијена такође обухвата геодетско снимање изведених 
инсталација са израдом пројекта изведеног стања и 
уплањењем линије у катастар подземних инсталација.
јед.мјере          јед.цијена
     m'                   100,00

 Г. Зелене површине
 Г.1. Садња дрвећа, дрворедних садница
Цијена обухвата набавку и садњу средње високих лишћара 
са ископом садне јаме са односом нечистоћа, испуном садне 
јаме плодном земљом и садњом дрвета са додатком 2,50kg 
органског ђубрива и 50l тресета.

јед.мјере          јед.цијена
     ком                100,00

 Г.2. Садња украсног дрвећа и грмља
Цијена обухвата набавку садног материјала, припрему и 
ђубрење земљишта и садњу украсног грмља и дрвећа.
јед.мјере          јед.цијена
   ком                  30,00

 Г.3. Изградња и реконструкција травњака
Цијена обухвата мапинско и ручно нивелисање постојеће 
зелене површине са одвозом вишка земље на депонију, 
набавком и нивелисањем фине плодне земље у слоју 
просјечне дебљине d=10cm, садњом траве типа „енглески 
љуљ“ или сличне траве за травњаке и потребним 
агрoтехничким мјерама.
јед.мјере          јед.цијена
     m2                   5,50

 Д. Урбани мобилијар
Цијена обухвата набавку, транспорт и постављање урбаног 
мобилијара у склопу изгрaдње комуналне инфраструктуре.

Врста                                јед.мјере        јед.цијена
1. Клупа                               ком                400,00
2. Канта за смеће               ком                350,00
3. Жардињера                     ком                400,00

 Ђ. Вреловодна мрежа – предизолована челична

Димензије цјевовода             јед.мјере        јед.цијена
1. Вреловод Ø32/110                   m'                 340,00
2. Вреловод Ø40/110                   m'                 440,00
3. Вреловод Ø50/125                   m'                 540,00
4. Вреловод Ø65/140                   m'                 610,00
5. Вреловод Ø80/160                   m'                 680,00
6. Вреловод Ø80/160                   m'                 740,00
7. Вреловод Ø125/225                 m'                 800 ,00
8. Вреловод Ø150/250                 m'                 760,00
9. Вреловод Ø200/315                 m'                 910,00
10. Вреловод Ø250/400               m'                 1050,00
11. Вреловод Ø300/450               m'                 1350,00
12. Вреловод Ø350/500               m'                 1450,00
13. Вреловод Ø400/560               m'                 1550,00
14. Вреловод Ø500/630               m'                 1600,00

 Све јединичне цијене у члану 2. ове Одлуке су 
изражене у конвертибилним маркама (КМ), са урачунатим 
порезом на додату вриједност.

Члан 3.
 За радове на изградњи комуналне инфраструктуре 
и друге јавне инфраструктуре, а за које није могуће 
примјенити просјечне јединичне цијене радова описане 
у члану 2. ове Одлуке примјењиваће се цијене из Уговора 
о извођењу радова на пројекту Пројектовање и изградња 
канализационе мреже и постројења за пречишћавање 
отпадних вода Града Бијељина - ОРИ11БA08И – ЛОТ 2 број 
основног уговора: 328/17 са анексима уговора на основни 
уговор, између Града Бијељина и „Хигра“ Д.О.О. Бијељина.

Члан 4.
 Тржишне цијене земљишта предвиђеног за 
изградњу комуналне и друге јавне инфраструктуре по 
зонама, а на основу прегледа тржишних вриједности 
непокретности за градове и општине у Републици Српској, 
пореске управе Републике Српске износе:

1. Прва екстра зона.........................................................264,90 KM
2. Прва зона......................................................................165,60 KM
3.  Друга зона......................................................................88,30 KM
4. Трећа зона.......................................................................49,70 KM
5. Четврта зона..................................................................30,90 KM
6. Пета зона........................................................................22,10 KM
7. Шеста зона.....................................................................11,00 KM

Члан 5.
 Трошкови измјене планског документа у складу 
са чланом 155. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 02/15, 
106/15, 3/16, 104/18 и 84/19) износе 6.000,00 КМ.

Члан 6.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању просјечно остварених јединичних 
цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
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01-111-2/22 био је члан 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) који се 
односи на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања 
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања на 
највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која укупна 
накнада за цијели период не износи више од пет хиљада КМ 
(5.000). 
 Имајући у виду чињеницу да је Милорад Софренић 
именован за вршиоца дужности директора дана 23.02.2022. 
године, да у међувремену није окончана процедура по 
расписаном Јавном конкурсу за избор директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Бијељина, те да је 
Милорад Софренић именован на највише два (2) мјесеца 
(члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03)), у складу са горе наведеним 
одредбама, 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: 01-111-70/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 
2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 13. сједници одржаној дана 5. 
маја 2022. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

 1. Милорад Софреновић из Бијељине, именује се 
за вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Јавне установе Центар за социјални 
рад Бијељина. 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“, a 
примјењиваће се од 31.12.2021. године.

(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/14).

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-38/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став 2. 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 13. 
сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА

 1. Милорад Софреновић из Бијељине, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности директора Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина, због истека периода од 2 
мјесеца од дана именовања на дужност. 

 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 гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и 
уз претходно спроведен поступак 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, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач. 
 Скупштина Града Бијељина на 11. сједници 
одржаној дана 23.02.2022. године донијела је Рјешење о 
именовању Милорада Софренића за вршиоца дужности 
директора Јавне установе Центар за социјални рад 
Бијељина број: 01-111-2/22, у складу са одредбама члана 39. 
став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у 
вези са чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17). Основ за доношење рјешења број: 

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.
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О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији је 
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, 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. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). 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: 01-111-71/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став 2. 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 13. 
сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО
КУЛТУРНО – УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ 

БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Марковић – Савчић из Бијељине, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора 
Јавне установе Српско културно – умјетничко друштво 
„Семберија” Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од 
дана именовања на дужност. 
 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 гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 

и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и 
уз претходно спроведен поступак 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, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач. 
 Скупштина Града Бијељина на 11. сједници одржаној 
дана 23.02.2022. године донијела је Рјешење о именовању 
Бранкe Марковић – Савчић за вршиоца дужности 
директора Јавне установе Српско културно – умјетничко 
друштво „Семберија” Бијељина број: 01-111-10/22, у складу 
са одредбама члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17). Основ за 
доношење рјешења број 01-111-10/22 био је члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) који се односи на изузећа у примјени од тог 
закона, тј. на именовања на краћи период, под којим се 
подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца која се не 
могу поновити и за која укупна накнада за цијели период не 
износи више од пет хиљада КМ (5.000).
 Имајући у виду чињеницу да је Бранка Марковић 
– Савчић именована за вршиоца дужности директора 
дана 23.02.2022. године и да је Бранка Марковић – Савчић 
именована на највише два (2) мјесеца (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
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: 01-111-72/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 
2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 13. сједници одржаној дана 5. 
маја 2022. године, д о н и ј е л а  је

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  СРПСКО КУЛТУРНО 
– УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Марковић – Савчић из Бијељине, именује 
се за вршиоца дужности директора Јавне установе Српско 
културно – умјетничко друштво „Семберија” Бијељина. 
 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Јавне установе Српско културно – 
умјетничко друштво „Семберија” Бијељина.
 3. 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 гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији је 
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, 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. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). 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: 01-111-73/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 
 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 13. 
сједници одржаној дана 5. маја2022. године,  д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Владислав Тадић, Јелена Марковић и Драган 
Вуковић из Бијељине, разрјешавају се дужности чланова 
Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина, због 
истека времена на који су именовани.
 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 гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) 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 су Владислав Тадић, 
Јелена Марковић и Драган Вуковић из Бијељине именовани 
за чланове Управног одбора Аграрног фонда Града 
Бијељина на сједници скупштине одржаној дана 27.04.2018. 
године, те да је истекао временски рок на који је именован, 
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: 01-111-74/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 
2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 13. сједници одржаној дана 5. 
маја 2022. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.
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 1.  Милан Лукић, Славко Лукић и Слободан Петрић 
из Бијељине именују се за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина.
 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора Аграрног фонда Града 
Бијељина.
 3. 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 гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији је 
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, у 
оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач. 
Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа у 
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, 
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца 
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели 
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). 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: 01-111-75/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина  на 13. сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, 
расписала је

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА

 I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ 
ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

        У Управни одбор бира се 3 (три) члана.

 II ОПИС ПОСЛОВА 

       Управни одбор доноси Статут, одлучује о пословању 

Фонда, разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи 
обрачун, доноси програм рада и финансијски план установе, 
одлучује о кориштењу средстава, у складу са законом и 
статутом Фонда и врши друге послове утврђене актом о 
оснивању и статутом. 

 III М А Н Д А Т

         Чланови Управног одбора из тачке I именују се на 
период од 4 (четири) године.
         
 IV С Т А Т У С

 Актом о именовању члан Управног одбора не 
заснива радни однос. Члан Управног одбора остварује 
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању 
висине накнада за рад чланова управних и надзорних 
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач 
Град Бијељина. 

 V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

• Да су држављани БиХ – Републике Српске,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било 
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере, 
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране Међународног 
суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог Суда, 
а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине 
неподобним за вршење дужности.

 VI    ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 

        Посебни услови за кандидате из тачке I су:

 • висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 • познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект, 
 • познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 • доказани резултати рада на ранијим пословима.

 VII СУКОБ ИНТЕРЕСА 

Кандидати не могу обављати дужности нити активности 
или бити на положају који доводи до сукоба интереса у 
складу са Законом о министарским, владиним или другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08), 
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим 
законима.
 Кандидати не могу бити лица која су на функцији у 
политичкој странци.

 

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА
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 VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, 
у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци), 
2. увјерење да кандидат није осуђиван,
3. извод из матичне књиге рођених, 
4. диплому о завршеној високој или вишој стручној спреми, 
5. својеручно потписану и овјерену изјаву о испуњавању 
општих услова из тачке V алинеја 3., 4. и 5. Конкурса,
6. својеручно потписану и овјерену изјаву о непостојању 
сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
7. биографију о кретању у служби,
8. ако посједује и друге доказе којима доказује резултате 
рада на ранијим пословима и посједовање организационих 
способности.
         Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија 
за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавијештени.

 IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања конкурса.
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. 
 О резултатима конкурса кандидати ће бити 
писмено обавијештени.
 Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.

са назнаком „Комисија за избор“.

 X  ОБЈАВЉИВАЊЕ 

 Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне 
новине“.

 Јавни  конкурс ће се објавити и у „Службеном 
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у 
рокове за пријављивање кандидата.

Број: 01-111-76/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

На основу члана 9. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 
2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 13. 
сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА
 АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
     У Комисију за избор чланова Управног одбора 
Аграрног фонда Града Бијељина, именују се :
 1. Олга Тмушић, предсједник
 2. Предраг Јовић, члан
 3. Драгана Шушић, члан
 4. Ђорђе Глишић, члан
 5. Горан Марковић, члан

II

 Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини 
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају 
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне 
информације о кандидатима, обави интервјуе, утврди 
ранг листу са кандидатима, достави Извјештај о свом 
раду Градоначелнику, након чега Градоначелник у складу 
са чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) упућује Скупштини Града Бијељина приједлог 
кандидата за чланове Управног одбора Аграрног фонда 
Града Бијељина на разматрање и доношење акта за коначно 
именовање.

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

Број: 01-111-77/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 28. став 3. 
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, 23/13 и 
20/18) и актом Одјељења за друштвене дјелатности број: 
02/5-435-1-194/22 од 13.04.2022. године, Скупштина Града 
Бијељина на 13. сједници одржаној дана 5. маја  2022. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗ РЕДА ОДБОРНИКА У 
СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У КОМИСИЈУ 

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

 1. Васо Арсеновић из Бијељине, именује се 
у Комисију за провођење конкурса за финансирање 
научноистраживачких радова, испред Скупштине Града 
Бијељина.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) између осталог је прописано 
да Скупштина врши избор, именовања и разрјешења на 
другим позицијама у складу са законом. Чланом 39. став 
2. тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17) између осталог прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, врши 
избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом. Чланом 28. став 3. 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, 23/13 и 20/18) 
прописано је да Комисија има пет чланова, од којих два 
из реда службеника Градске управе Града Бијељина, један 
уз реда одборника Скупштине Града и два представника 
јавних високошколских установа са сједиштем у Бијељини.
 Чланом 49. став 1. тачка 1. Пословника о раду 
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 11/17) је прописано да Комисија за избор 
и именовање утврђује приједлоге за избор, именовање 
и разрјешење функционера и других лица које бира или 
именује Скупштина.

 Комисија за избор и именовања је поступајући по 
акту Одјељења за друштвене дјелатности број: 02/5-435-1-
194/22 од 13.04.2022. године је утврдила приједлог одборника  
за Комисију за провођење конкурса за финансирање 
научноистраживачких радова, испред Скупштине Града 
Бијељина. 

 Након проведеног јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања усвојен већином 
од укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те 
је ријешено као у диспозитиву. 
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: 01-111-78/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Града Бијељине“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. став 5. Закона о здравственој  
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 
106/09 и 44/15), члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 5. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Одбора за здравље 
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 2/10), 
Скупштина Града Бијељина на 13. сједници одржаној дана 5. 
маја 2022. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ

 1.  Др Срђан Мијатовић, Милорад Софренић, др 
Милица Ловрић, др Синиша Максимовић, Драгорад Васић, 
др Садета Tрбић Ел Цхекх, Ђуја Пејић, др Томо Манојловић, 
Благоје Влачић, др Никола Росић и Младен Савић, 
разрјешавају се дужности чланова Одбора за здравље. 
 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 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Града Бијељине“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 9. тачка 5. Закона о здравственој  
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 
106/09 и 44/15) је прописано да чланове Одбора именује 
надлежни орган локалне самоуправе, док је чланом 39. став 
2. тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано да Скупштина града, 
у оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом. Чланом 5. став 1. Одлуке о 
оснивању Одбора за здравље („Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 2/10) је прописано да се чланови Одбора 
бирају из реда одборника Скупштине општине Бијељина 
и представника других заинтересованих организација, 
као што су: здравствене и образовне установе, установе 
социјалне заштите, предузећа, невладине организације и 
општински синдикат, уз заступљеност оба пола, а ставом 
2. истог члана прописано да Одбор има 11 чланова које 
именује Скупштина општине на приједлог Комисије за 
избор и именовања, на мандатни период Скупштине 
општине Бијељина.

Имајући у виду чињеницу да су Др Срђан Мијатовић, 
Милорад Софренић, др Милица Ловрић, др Синиша 
Максимовић, Драгорад Васић, др Садета Tрбић Ел Цхекх, 
Ђуја Пејић, др Томо Манојловић, Благоје Влачић, др Никола 
Росић и Младен Савић именовани за чланове Одбора за 
здравље именовани на мандатни период Скупштине Града 
Бијељина из претходног мандата, 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.

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА
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Број: 01-111-79/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Града Бијељине“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. став 5. Закона о здравственој  
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 
106/09 и 44/15), члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 5. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Одбора за здравље 
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 2/10), 
Скупштина Града Бијељина на 13. сједници одржаној дана 5. 
маја 2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ

 1. У Одбор за здравље Скупштине града Бијељина 
именује се: др Игор Поповић, др Александар Јовичић, др 
Бојан Симић, др Јовица Јевтић, др Бранимир Вуковић, 
др Сања Крстовић, др Станко Благојевић, др Александра 
Радојчић, др Микајло Лазић, др Жељко Пејовић и др Игор 
Новаковић.

 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 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Града Бијељине“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 9. тачка 5. Закона о здравственој  
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 
106/09 и 44/15) је прописано да чланове Одбора именује 
надлежни орган локалне самоуправе, док је чланом 39. став 
2. тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано да Скупштина града, 
у оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом. Чланом 5. став 1. Одлуке о 
оснивању Одбора за здравље („Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 2/10) је прописано да се чланови Одбора 
бирају из реда одборника Скупштине општине Бијељина 
и представника других заинтересованих организација, 
као што су: здравствене и образовне установе, установе 
социјалне заштите, предузећа, невладине организације и 
општински синдикат, уз заступљеност оба пола, а ставом 
2. истог члана прописано да Одбор има 11 чланова које 
именује Скупштина општине на приједлог Комисије за 
избор и именовања, на мандатни период Скупштине 

општине Бијељина.

 Комисија за избор и именовања је утврдила 
приједлог кандидата за члана Одбора за здравље. Након 
проведеног јавног гласања утврђено је да је приједлог 
Комисије за избор и именовања усвојен већином од укупног 
броја одборника Скупштине 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: 01-111-80/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став (2) тачка 37) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 
43) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 
13. сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 4“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Регулационог плана 
„Индустријска зона 4“ у Бијељини именују се:
 1. Љубиша Петровић, Градоначелник Бијељине,
 2. Борјан Максимовић, мастер инжењер урбанизма 
и регионалног развоја, Одјељење за просторно уређење ГУ 
Бијељина,
 3. Бојана Вујовић, дипл. инж. архитектуре, Одјељење 
за просторно уређење ГУ Бијељина,
 4. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 5. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 6. Вера Панић, дипл. социолог,
 7. Драган Илић, дипл.инж.машинства, „БН Гас“ 
Д.О.О. Бијељина,
 8. Стојан Јововић, дипл. инж. саобраћаја, АД 
„Комуналац“ Бијељина,
 9. Данијела Јењић, А.Д. „М:тел“ Бијељина ПЈ 
Бијељина,
 10. Владимир Чордашевић, З.Е.Д.П. „Електро-
Бијељина“ А.Д. Бијељина,
 11. Милорад Рудић, дипл.инж.грађевине А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина,
 12. Немања Митрић, дипл.инж.саобраћаја, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине ГУ Бијељина,
 13. Синиша Гаврић, дипл. правник, ЈП „Аутопутеви 
Републике Српске“ Д.О.О. Бања Лука,

   

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.
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 14. Миленко Дакић, дипл. инж. грађевине, ЈП 
„Аутопутеви Републике Српске“ Д.О.О. Бања Лука,
 15. Жељко Гребић, дипл. инж. саобраћаја, 
Министарство саобраћаја и веза Републике Српске,
 16. Огњен Рашевић, секретар

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса.
 Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета 
је и да заузима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја подручја за које се план 
доноси, рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености плана са документима просторног 
уређења који представљају основу за његову израду, као 
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу и другим прописима заснованим на 
закону.

Члан 3.
Усвајањем Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у 
Бијељини ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од објављивања у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-111-81/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 37. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 
43) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 
13. сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„АГРО-ТРЖНИ ЦЕНТАР“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Регулационог плана 
„Агро-тржни центар“ у Бијељини именују се:
 1.  Љубиша Петровић, Градоначелник Бијељине,
 2. Борјан Максимовић, мастер инжењер урбанизма 
и регионалног развоја, Одјељење за просторно уређење ГУ 
Бијељина,
 3. Бојана Вујовић, дипл. инж. архитектуре, Одјељење 
за просторно уређење ГУ Бијељина,
 4. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 5. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 6. Вера Панић, дипл. социолог,
 7. Драган Илић, дипл.инж.машинства, „БН Гас“ 
Д.О.О. Бијељина,

 8. Стојан Јововић, дипл. инж. саобраћаја, АД 
„Комуналац“ Бијељина,
 9. Данијела Јењић, А.Д. „М:тел“ Бијељина ПЈ 
Бијељина,
 10. Владимир Чордашевић, З.Е.Д.П. „Електро-
Бијељина“ А.Д. Бијељина,
 11. Милорад Рудић, дипл.инж.грађевине А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина,
 12. Немања Митрић, дипл.инж.саобраћаја, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине ГУ Бијељина,
 13. Огњен Рашевић, секретар

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Регулационог плана „Агро-тржни центар“ у Бијељини, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса.
 Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета 
је и да заузима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја подручја за које се план 
доноси, рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености плана са документима просторног 
уређења који представљају основу за његову израду, као 
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу и другим прописима заснованим на 
закону.

Члан 3.
Усвајањем Регулационог плана „Агро-тржни центар“ у 
Бијељини ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од објављивања у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-111-82/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став (2) тачка 37) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 
43) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 
13. сједници одржаној дана 5. маја 2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЛЕДИНЦИ 2“ У 
БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Регулационог плана 
„Лединци 2“ у Бијељини именују се:

 1. Љубиша Петровић, Градоначелник Бијељине,
 2. Борјан Максимовић, мастер инжењер урбанизма 
и регионалног развоја, Одјељење за просторно уређење ГУ 
Бијељина,

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.
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 3. Бојана Вујовић, дипл. инж. архитектуре, Одјељење 
за просторно уређење ГУ Бијељина,
 4.Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 5. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 6. Вера Панић, дипл. социолог,
 7. Драган Илић, дипл.инж.машинства, „БН Гас“ 
Д.О.О. Бијељина,
 8. Стојан Јововић, дипл. инж. саобраћаја, АД 
„Комуналац“ Бијељина,
 9. Данијела Јењић, А.Д. „М:тел“ Бијељина ПЈ 
Бијељина,
 10. Владимир Чордашевић, З.Е.Д.П. „Електро-
Бијељина“ А.Д. Бијељина,
 11.  Милорад Рудић, дипл.инж.грађевине А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина,
 12. Немања Митрић, дипл.инж.саобраћаја, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине ГУ Бијељина,
 13. Огњен Рашевић, секретар

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини, вођења јавне 
расправе и усаглашавања ставова и интереса.
 Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета 
је и да заузима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја подручја за које се план 
доноси, рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености плана са документима просторног 
уређења који представљају основу за његову израду, као 
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу и другим прописима заснованим на 
закону.

Члан 3.
Усвајањем Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини ово 
Рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-111-83/22
Бијељина,
Датум, 5. мај 2022. год.

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу 
са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07) 
Градоначелник Града Бијељина, доноси

О Д Л У К У
о радном времену за 

Међународни празника рада и Дан побједе над 
фашизмом

Члан 1.
 Први дан Међународног празника рада  01. мај 2022. 
године (недјеља) је нарадни дан, осим за субјекте наведене у 
члану 3. ове Одлуке. 

Члан 2.
 Другог дана Међународног празника рада  02. маја 
2022. године (понедјељак) и 09. маја 2022. године (понедјељак) 
када се празнује Дан побједе над фашизмом, а ради 
задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевањем 
основним животним артиклима и других потреба, могу да 
раде објекти у трговинској и занатско – предузетничкој 
дјелатности као и продајна мјеста АД ''Лутрија Републике 
Српске'' Бања Лука на подручју Града Бијељина, најдуже до 
12,00 часова.

Члан 3.
 За вријеме трајања републичких празника, а ради 
задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, 
здравственим и другим услугама, дужне су да раде: 
здравствене установе, ватрогасна јединица и предузећа 
за снадбјевање водом, електричном енергијом и за превоз 
путника.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана 
у обавези су да организују и обезбиједе рад и дежурства у 
обиму који задовољава функционисање њихове основне 
дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за 
вријеме трајања републичких празника.
 Предузећа, установе и организације које у својим 
редовним активностима имају организован рад за нерадне 
дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и 
дежурства.  

Члан 4.
 Апотеке, ветеринарске амбуланте и угоститељски 
објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме 
трајања републичких празника 
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, 
а обављају процесну производњу, могу да раде у времену 
који захтијева процес рада.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-1008/22
Бијељина                                                                                
Датум, 18. април 2022. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ) 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 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-19/22

   
 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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I
ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под шифром: 

СКП-19/22

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

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
У УЛИЦИ СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ У БИЈЕЉИНИ – I 

ФАЗА У ДУЖИНИ ОД 400,00 МЕТАРА

III
        Предвиђени максимални износ средстава за реализацију 
јавне набавке је 190.124,16  КМ (без ПДВ-а) односно 
222.445,27 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2022. годину са буџетске ставке “Изградња 
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, 
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, 
надзор, пројектовање“ економски код 511100; потрошачка 
јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова je 90 дана 
од дана увођења у посао, а уговор важи до 31.12.2022.
године. Извођач радова ће бити уведен у посао најкасније 
до 01.10.2022.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: 02-404-88/22      
Бијељина, 
Датум: 15.04.2022. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ), 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 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РОБА ШИФРА: ДД-01/22

I
ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА под шифром: ДД-

01/22 

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, вршиће се 
јавна набавка следећих роба:
 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА''

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  2.564,11 КМ (без ПДВ-а) 
односно 3.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су обезбијеђена 
из буџета Града  за 2022. годину са буџетске ставке „Пројекти 
подршке очувања пораста породице, помоћ породицама 
које лијече стерилитет“ економски код: 416100,  потрошачка 
јединица 0005210. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције.

V
Рок за реализацију уговора је од дана потписивања Уговора 
до 15.06.2022.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: 02-404-89/22      
Бијељина, 
Датум: 15.04.2022. год.

 
 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ), члана  18. и 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 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА 
ШИФРА: ОЗП-28/22

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-28/22

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се набавка 
следећих услуга :

УСЛУГЕ АНТИВИРУСНЕ ЗАШТИТЕ 
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2022.ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 7.020,00 КМ (са ПДВ). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2022. годину са буџетске ставке  “Трошкови 
осигурања имовине колективно осигурање, трошкови 
одржавања лиценци“ економски код 412700; потрошачка 
јединица 0005240.

IV
           Набавка ће се спровести путем  Отвореног  поступка 
уз провођење Е аукције.

V
 Пружалац услуга је дужан да испоручи поменуте 
лиценце у року од 15 дана од дана потписивања уговора, а 
лиценца ће важити годину дана од дана испоруке.

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: 02-404-91/22
Бијељина,
Датум: 19.04.2022. године

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ) 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 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
ШИФРА: СКП-04/22

 
I

ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под шифром: 
СКП-04/22

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

УРЕЂЕЊЕ 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 
2022. 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 радова je од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2022.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: 02-404-92/22      
Бијељина,
Датум: 19.04.2022. год.                          

 
 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ), члана  18. и 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: ОЗП-29/22

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-29/22

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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КОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА СА 
КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА 

ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА

III
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију 
јавне набавке је 17.094,02 KМ (без ПДВ-а) односно 20.000,00 
КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбијеђена из буџета 
Града  за 2022. 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 је 20 (двадесет) 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: 02-404-94/22
Бијељина,
Датум: 29.04.2022. год.                                 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СКП-11 (3 Лота)/22- Лот 2

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 10.03.2022.године и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 13/22 од 11.03.2022. године, а која се односи на 
набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се набавка 
следећих услуга :

ИЗРАДА АКАТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА

III
                   Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 5.850,00 КМ (са ПДВ).Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2022. годину са буџетске ставке  “Остали 
непоменути расходи“ економски код 412900; потрошачка 
јединица 0005240.

IV
       Набавка ће се спровести путем  поступка додјеле уговора 
о услугама из Анекса II дио Б.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања уговора до 01.12.2022.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: 02-404-93/22
Бијељина,
Датум: 19.04.2022. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  
и 36/19 ) , члана  18  и  25 и 32 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 

РОБА ШИФРА: ТВЈ-02/22

I
ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци роба  под шифром: ТВЈ-

02/22

II
 За потребе Територијалне ватрогасно-спасилачке 
јединице Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих роба:

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ЛОТ 1: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЈУГОИСТОЧНИ  ДИО 
ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-СЈЕВЕРНИ  ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

За ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЈУГОИСТОЧНИ  ДИО 
ГРАДА БИЈЕЉИНА није достављена ниједна понуда.

 II 
 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

 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-32/22- Лот 2
Бијељина,
Датум: 18.04.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  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  СКП-10 (5 Лотова)/22- Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 16.03.2022.године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/22 
од 18.03.2022. године, а која се односи на набавку услуга: 
КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  
АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО 
ЛОТ  2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  ДИО 
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

За ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града 
Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 1.ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина 
за Лот 1 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО  ’’Радиша“  Бијељина,
 са понуђеном  цијеном у износу од :

         13.351,60 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-31/22 од 
11.04.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-31/22-ЛОТ 1
Бијељина,
Датум: 18.04.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  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 :

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-10 (5 Лотова)/22- Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 16.03.2022.године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/22 
од 18.03.2022. године, а која се односи на набавку услуга:  
КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  
АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО 
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  ДИО 
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА 
За ЛОТ 2:  Кошење-уређење путних појаса на подручју Града 
Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 1.ДОО ’’ DiS-COMPANY“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача испуњава у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,  оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

ДОО  ’’DiS-COMPANY“, Бијељина
 са понуђеном    цијеном у износу од :

         22.170,60 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-31/22  од 
11.04.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-31/22-ЛОТ 2
Бијељина,
Датум: 18.04.2022.год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 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.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-11 (3 Лотa)/22-Лот 3
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 10.03.2022.године и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 13/22 од 11.03.2022. године, а која се односи на 
набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЈУГОИСТОЧНИ  ДИО 
ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-СЈЕВЕРНИ  ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

За ЛОТ 3: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-СЈЕВЕРНИ  ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА понуде су  доставили следећи понуђачи:

1. ДОО ’’ПГП Градитељ“, Бијељина 
2. ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде испуњавају у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, проведене е-аукције, утврђена 
је  коначна ранг листа понуђача који су учествовали на 
е-аукцији:

1.ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина...................................................
.......................................................................................18.700,00 КМ
2.ДОО ’’ПГП Градитељ“, Бијељина.................................................
.......................................................................................18.760,00 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина ,
са понуђеном цијеном у износу од :

18.700,00 КМ (без ПДВ-а)

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-32/22  од 12.04.2022. 
године је саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача.   

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке да достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама 
БиХ тј. неопходно је да достави:
 1.потврде надлежне пореске управе или извод 
из евиденције на основу које се може утврдити да уредно 
измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и 
здравствено осигурање
 2.потврде надлежне/их институција о уредно 
измиреним обавезама по основу директних и индиректних 
пореза.

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

V
 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-32/22-ЛОТ 3
Бијељина,
Датум: 18.04.2022. год

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  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  СКП-10 (5 Лотова)/22- Лот 4

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 16.03.2022.године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/22 
од 18.03.2022. године, а која се односи на набавку услуга: 
КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  
АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
ЛОТ  1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО 
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  ДИО 

ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА 

За ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева 
са асфалтном подлогом, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда испуњава у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,  оцијењено да је најповољнији 
понуђач: 

ДОО  ’’Радиша“  Бијељина 
са понуђеном    цијеном у износу од :

         21.362,40 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-31/22 од 
11.04.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-31/22-ЛОТ 4
Бијељина,
Датум: 18.04.2022.год
 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  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  СКП-10 (5 Лотова)/22- Лот 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 16.03.2022.године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/22 
од 18.03.2022. године, а која се односи на набавку услуга: 
КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  
АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО 
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  ДИО 
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА 

За ЛОТ  5:  Кошење амброзије  на подручју Града Бијељина, 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда испуњава у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,  оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

ДОО  ’’Радиша“  Бијељина
 са понуђеном    цијеном у износу од :

         23.626,64 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-31/22 од 
11.04.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-31/22-ЛОТ 5
Бијељина,
Датум: 18.04.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 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.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-11(3 Лотa)/22-Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 10.03.2022.године и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 13/22 од 11.03.2022. године, а која се односи на 
набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЈУГОИСТОЧНИ  ДИО 
ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-СЈЕВЕРНИ  ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

За ЛОТ 1: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1.ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина (носилац групе) - 
(ДОО „Радиша“ Бијељина (члан групе))
 2.ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде испуњавају у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, проведене е-аукције, утврђена 
је  коначна ранг листа понуђача који су учествовали на 
е-аукцији:

1.ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина..................................................
.........................................................................................8.000,00 КМ

2.ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина..................................................
........................................................................................8.380,00 КМ

 
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од :

8.000,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-32/22 од 
12.04.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-32/22-ЛОТ 1
Бијељина,
Датум: 18.04.2022. год

 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  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  СКП-10 (5 Лотова)/22- Лот 3
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 16.03.2022.године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/22 
од 18.03.2022. године, а која се односи на набавку услуга: 
КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  
АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО 
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  ДИО 
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА 

За ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града 
Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО ’’ DiS-COMPANY“, Бијељина 

II 
 Достављена понуда понуђача ДОО ’’ DiS-
COMPANY“, Бијељина испуњава у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума- најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде,  оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

ДОО  ’’ Dis-Company“  Бијељина 
са понуђеном    цијеном у износу од :

         19.628,10 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-31/22 од 
11.04.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-31/22-ЛОТ 3
Бијељина,
Датум: 18.04.2022.год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  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  СКП-06/22

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције (Резервисани уговор у 
складу са чланом 9. ЗЈН), објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 21.03.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 
16/22 од 25.03.2022. године, а која се односи на набавку 
услуга: “Кошење и грабање градског парка“,  понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Патриот “ Бијељина

II
 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:  

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ДОО „Пaтриот“Бијељина, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

85.470,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-38/22 од 
12.04.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН 

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у " Службеном гласнику Града Бијељина".

Број:02-404-38/22
Бијељина,
Датум: 18.04.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 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.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-12/22

I
 У поступку јавне набавке услуга путем Oтвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 23.02.2022. године и у Сл.гласнику 
БиХ бр.11/22 од 25.02.2022. године, а која се односи на 
набавку услуга: “УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА ВИРТУЕЛНОГ 
ПРИВАТНОГ СЕРВЕРА (VPS CLOUD)“, понуду је доставио 
следећи понуђач:
 1. АД „МТЕЛ“ Бања Лука

II
 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:  

АД „МТЕЛ“ Бања Лука
   са понуђеном цијеном у  износу од:

3.300,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-26/22 од 
18.04.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у " Службеном гласнику Града Бијељина".

Број:02-404-26/22
Бијељина,
Датум: 21.04.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 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  СКП-08/22

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 21.03.2022. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр.16/22  од 25.03.2022. године, а која се односи на набавку 
услуга: “ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У 
ГРАДУ БИЈЕЉИНА“, понуде је доставио следећи понуђач:

 1. АД “Комуналац “ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да понуда у потпуности је испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  

АД „Комуналац „ Бијељина, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

25.640,90 КМ (без ПДВ-а) 

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-43/22 од 19.04.2022. 
године је саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача. 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-43/22
Бијељина,
Датум: 21.04.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 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, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СГ-02/22

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 17.03.2022. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 16/22 од 25.03.2022. године,   а која се односи на набавку 
услуга: ПРЕНОС УЖИВО СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА НА ВЕБ ПОРТАЛУ, ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ И ЈУТЈУБ 
КАНАЛУ, У ВИСОКОМ КВАЛИТЕТУ, УЗ МОГУЋНОСТ 
ДА СВИ ОСТАЛИ МЕДИЈИ БЕСПЛАТНО ПРЕУЗМУ 
СИГНАЛ, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Империо“ Бијељина 
 2. Занатска радња „MCSTUDIOBN“ с.п. Жељко 
Цвијетиновић, Бијељина- Представник групе понуђача 
(Агенција за рачунарско програмирање „Инфо медиа“ 
Владимир Савић с.п., Бијељина- Члан групе понуђача)

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су понуде у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,    те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције, утврђена је коначна 
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

1.Занатска радња „MCSTUDIOBN“ с.п. Жељко Цвијетиновић,
Бијељина..............................................................................................
...................................................................15.702,00 КМ без ПДВ-а
2.ДОО „Империо“ Бијељина...........................................................
.....................................................................5.718,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

Занатска радња „MCSTUDIOBN“ с.п. Жељко 
Цвијетиновић, Бијељина, 

са понуђеном цијеном у  износу од:
15.702,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
46/22 од 21.04.2022. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач Занатска радња „MCSTUDIOBN“ 
с.п. Жељко Цвијетиновић, Бијељина, као и његов члан групе 
понуђача Агенција за рачунарско програмирање „Инфо 
медиа“ Владимир Савић с.п., Бијељина   дужни су у року 
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке  да доставе 
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о 
јавним набавкама БиХ. 
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган ће даље поступати у складу 
са ЗЈН.

V 
 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у " Службеном гласнику Града Бијељина".

Број:02-404-46/22
Бијељина,
Датум: 29.04.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 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.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  КП-01/22
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 10.03.2022. године и у Сл. Гласнику БиХ 
бр. 14/22 од 18.03.2022. године, а која се односи на набавку 
услуга: ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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(УКЛАЊАЊЕ БИЛБОРДА, ЧИШЋЕЊЕ ДВОРИШТА),  
понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. АД „Комуналац“ Бијељина 
 2. ДОО „ПГП-Градитељ“ Бијељина 
 3. ДОО „Радиша“ Бијељина 
 4. ДОО ’’XD“, Горња Трнова, Угљевик

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције, утврђена је коначна 
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

1. АД „Комуналац“ Бијељина..........................................................
...................................................................10.983,69 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „ПГП-Градитељ“ Бијељина................................................
...................................................................11.000,00 КМ без ПДВ-а
3. ДОО ’’XD“, Горња Трнова, Угљевик...........................................
...................................................................15.200,00 КМ без ПДВ-а
4. ДОО „Радиша“ Бијељина.............................................................
...................................................................16.580,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

АД „Комуналац“ Бијељина,
   са понуђеном цијеном у износу од

10.983,69 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-30/22 од 
28.04.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-30/22
Бијељина,
Датум: 04.05.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 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 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-10/22
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјев за достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 21.03.2022. 
године, а која се односи на набавку роба: НАБАВКА 
СЛУЖБЕНИХ УНИФОРМИ  ЗА КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦАЈЦЕ, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Astorija Company“ Нови  Град

II 
 Достављена понуда понуђача ДОО „Astorija 
Company“ Нови  Град испуњава у потпуности  услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,  оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

ДОО „Astorija Company“ Нови  Град,
са понуђеном цијеном у износу од

2.829,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-36/22 од 
27.04.2022. 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 5 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-36/22
Бијељина,
Датум: 04.05.2022. год.

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним набавкама 
(,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у преговарачком 
поступку без објаве обавјештења о набавци, предмет јавне 
набавке:  ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ, 
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 21.03.2022. 
године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

 у поступку јавне набавке: ИП-02/22

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 Најповољнији понуђач за јавну набавку 
ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ je  Јавна 
здравствена установа ''ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
РС''  Бања Лука са понуђеном цијеном у износу: 3.000,00 (без 
ПДВ-а).
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 21.03.2022. године, објавом на веб страници 
Града Бијељина, покренут је поступак набавке – ИП-02/22: 
ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ. Основ 
за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 21. 
Закона о јавним набавкама.

 У фази претквалификације понуђач Јавна 
здравствена установа ''ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
РС''  Бања Лука, као једини учесник у поступку, дана 
11.04.2022. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 
позивом на преговарање.

 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-39/22 од 13.04.2022. године утврђено је да је 
понуђач  Јавна здравствена установа ''ИНСТИТУТ ЗА 
ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС''  Бања Лука  испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.
 
 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН. Ова 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
"Службеном гласнику Града Бијељина".

Број:  02-404-39/22                                                                       
Бијељина,
Датум: 04.05.2022. год.

                                                                                  
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 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.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СГ-01/22

I
 У поступку јавне набавке путем Oтвореног 
поступка  уз провођење Е-аукција, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 28.03.2022. године и у “Сл.гласнику 
БиХ” бр. 18/22 од 01.04.2022. године, а која се односи на 
набавку роба: НАБАВКА ФОТОКОПИРА И ЛАПТОПОВА 
ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

 1.ДОО „Copitrade“ Бијељина
 2.ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда понуђача ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина 
није достављена у складу са   захтјевима из тендерске 
документације, а како је и наведено у Записнику о прегледу 
и оцјени понуда те се иста одбацује као неприхватљива.

 Понуда понуђача ДОО „COPITRADE“  Бијељина  
је у потпуности испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 
  

ДОО „COPITRADE“  Бијељина, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

25.600,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-45/22 од 
28.04.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама 
БиХ. Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

V
 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у " Службеном гласнику Града Бијељина".

Број:02-404-45/22
Бијељина,
Датум: 04.05.2022. год.

 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) 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 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ТВЈ-01/22

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 05.04.2022. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 20/22 од 08.04.2022. године, а која се односи на набавку 
роба: НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ 
ЗА ВАТРОГАСЦЕ, понудe су доставили следећи понуђачи:

 1.ДОО „Astorija Company“ Нови  Град
 2.ДОО ''ПУРИЋ, Бијељина 

II 
    Након разматрања приспјелих понуда установљено је 
да понуда понуђача ДОО „Astorija Company“ Нови  Град 
није достављена у складу са   захтјевима из тендерске 
документације, а како је и наведено у Записнику о прегледу 
и оцјени понуда те се иста одбацује као неприхватљива.
Достављена понуда понуђача ДОО ''ПУРИЋ, Бијељина 
испуњава у потпуности  услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,  оцијењено 
да је најповољнији понуђач:

ДОО ''ПУРИЋ, Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од

17.079,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-67/22 од 
28.04.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-67/22
Бијељина,
Датум: 04.05.2022. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у 
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 
52/14), Градоначелник  Града Бијељина д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.

                Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве у 
износу од 3.675,20 КМ за исплату накнаде на име помоћи за 
штету насталу од пожара на породичном домаћинству Јелић 
Борислава из Бијељине (објекат и добра у домаћинству).  

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
буџетске позиције  372 200 „буџетска резерва“ на буџетску 
позицију "Текуће помоћи-ванредне помоћи" економски код 
416 100 ПЈТ Кабинет Градоначелника.

        Наведена средства биће уплаћена на текући рачун Јелић 
Јовице, сина Јелић Борислава. 

Члан 3.
       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном  гласнику Града Бијељина “. 

Број: 02-014-1-899/22                                                     
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 11.4.2022. год.                                                      

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у 
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 
52/14), Градоначелник  Града Бијељина д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве 
у износу од 4.700,00 КМ  за суфинансирање Пословног плана 
"Производња купуса, паприке и парадајза у оквиру RCDP 
пројекта".

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
буџетске позиције  372 200 „буџетска резерва“ на буџетску 
позицију "Афирмација домаће производње, студије, сајмови" 
економски код 415 200 ПЈТ Одјељење за пољопривреду.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику Града Бијељина “.

Број: 02-014-1-1093/22                                                     
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 11.4.2022. год

 На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 8. Статута Грaда 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17) 

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Градоначелник Града Бијељина доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Радног тијела за успостављање и 

спровођење система финансијског управљања и 
контроле у Градској управи Града Бијељина

I
 У Радно тијело за успостављање и спровођење 
система финансијског управљања и контроле у Градској 
управи Града Бијељина именују се:

 1. Радослав Остојић, савјетник Градоначелника 
Града Бијељина, координатор ФУК-а,
 2. Душан Трифковић, службеник Одјељења за 
привреду,
 3. Сретен Вучковић, службеник Одјељења за 
пољопривреду,
 4. Борјан Максимовић, службеник Одјељења за 
просторно уређење,
 5. Богдан Тадић, службеник Одјељења за стамбено – 
комуналне послове и заштиту животне средине,
 6. Гордана Петровић, службеник Одјељења за 
финансије,
 7. Љубиша Станишић, службеник Одјељења за 
друштвене дјелатности,
 8. Предраг Петричевић, службеник Одјељења за 
инспекцијске послове,
 9. Младен Марић, службеник Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту,
 10. Драгана Дувњак, службеник Одјељења за општу 
управу,
 11. Миленко Видаковић, службеник Одјељења 
комуналне полиције,
 12. Дејан Благојевић, руководилац Стручне службе  
Скупштине Града Бијељина,
 13. Миле Спасојевић, шеф Одсјека Територијалне 
ватрогасне јединице,
 14. Митар Шкорић, шеф Одсјека заједничких 
послова,
 15. Ђорђо Вујановић, шеф Одсјека за јавне набавке, 
инвестиције и надзор,
 16. Зоран Раниловић, шеф Одсјека за информационе 
технологије,
 17. Далибор Лазић, службеник Одсјека за послове 
мјесних заједница,
 18. Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални 
економски развој и европске интеграције, и
 19. Јелена Алексић, шеф Одсјека за управљање 
људским ресурсима.

II
 Чланови Радног тијела имају задатак да испред 
организационе јединице којој припадају учествују у 
спровођењу и даљем унапређењу финансијског управљања 
и контроле у Градској управи Града Бијељина.

III
 Активности на унапређењу финансијског 
управљања и контроле (у даљем тексту ФУК) између осталих 
су:

- идентификација значајних пословних процеса у 
организационим дијеловима Градске управе и састављање 
књиге/мапе пословних процеса по организационим 
јединицама;
- анализа и процјена ризика, израда Регистра ризика и 
Стратегије управљања ризицима Града Бијељина,
- прикупљање материјала и учешће у изради полугодишњег и 
годишњег извјештаја ФУК-а, који се доставља Министарству 
финансија РС – Централној јединици за хармонизацију;
- самооцјењивање успостављеног система ФУК-а по свим 
компонентама, анализа постојећег стања и сачињавање 
информације о достигнутом нивоу развоја ФУК-а у 
организационим јединицама Градске управе.
- анализа и преиспитивање постојећих контрола, 
идентификација потребних додатних контрола и 
елиминација непотребних контрола;
- доношење Акционог плана за отклањање недостатака 
интерне контроле и припрема за његово спровођење;
- израда годишњег Плана рада за за успостављање и развој 
ФУК-а;
- праћење провођења препорука за развој ФУК-а које су 
дате од стране интерне и екстерне ревизије и Централне 
јединице за хармонизацију. 
- остале активности надзора и давања приједлога за развој 
ФУК-а, како би се осигурала досљедна примјена Закона 
о систему интерних контрола у јавном сектору РС и 
подзаконских аката из ове области.  

IV
 Координатор ФУК-а  је одговоран за организацију 
рада Радног тијела. Сви именовани чланови су дужни 
да извршавају задатке из члана II овог Рјешења, уредно 
присутвују састанцима, и сматрају се одговорнима за 
успостављање система финансијског управљања и контроле 
у својим организационим јединицима.

 Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење о 
образовању Радне групе за успостављање и спровођење 
система финансијског управљања и контроле („Службени 
гласник Града Бијељина“ бр. 11/18).

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

Број: 02-014-1- 1022/2022
Бијељина,
Датум: 19.04.2022. год.

 На основу члана 59. став (1) тачка (21)Закона о 
локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, број 97/16 и 
36/19), члана 71. став (1) тачка (25) и члана 90. став (3) Статута 
Града Бијељина  („Службени гласник Града Бијељина ”, број: 
9/17) и члана 8. став (2) тачка (5)  Споразума о сарадњи на 
провођењу Под - пројекта БиХ 6 (2018) - Државног пројекта 
стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног стамбеног 
програма, Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за технички преглед и 

примопредају завршених 8 стамбених објеката 
изграђених/реконструисаних/санираних на подручју 

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Града Бијељина у оквиру Регионалног стамбеног 
програма ( под-пројекат БиХ 6 )

Члан 1.
 Именује се  Комисија у саставу:

  1.   Драган Јовановић, дипл. инж. грађевине,   
пресједник
  2.Гордана Антић, дипл. политиколог, члан 
  3.Дарко Стевић,  дипл. економиста, члан

Члан 2.
 Задатак Комисије је да изврши технички преглед и 
примопредају завршених 8 стамбених објеката, изграђених/
реконструисаних/санираних на подручју Града Бијељина, а 
у оквиру Регионалног стамбеног програма ( под-пројекат 
БиХ 6 ).

Члан 3.
 Техничком прегледу и примопредаји завршених 
8 стамбених објеката изграђених/реконструисаних/
санираних на подручју Града Бијељина присуствоваће 
представници Министарства за људска права и избјеглице 
БиХ, Републичког секретријата за расељена лица и миграције 
РС, извођач радова и надзорни орган.

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

Број: 02-07-4/22
Бијељина,
Датум: 21.04.2022

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 
25. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина,  д о н 
и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА ИЗРАДУ 

ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
КОМУНАЛНОМ РЕДУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

I
           Именује се Радно тијело за израду Одлуке о измјенама 
и допунама Одлуке о комуналном реду Града Бијељине (у 
даљем тексту Радно тијело), у следећем саставу:
 1.Радослав Остојић, савјетник     
Градоначелника, предсједник,
 2.Богдан Тадић, стручни савјетник у    
Одјељењу за Стамбено-комуналне послове   
и заштиту животне средине, члан,
 3.Предраг Новаковић, комунални    
 полицајац, члан,
 4.Ивана Станишић, Комисија за     
планирање развоја Скупштинe  града Бијељина, члан,
 5.Мирослав Вујановић, УГ „Ада“     
Бијељина, члан,
 6.Хелена Стојић, УГ „Ада“ Бијељина, члан,

 7.Мирјана Танасић, Фондација “Лара“,
 8.Сњежана Јагодић-Вујић, Еколошко    
удружење „Еко-пут“,
 9.Мишо Росић, Спортско-риболовно    
удружење „Риба“,
 

II
 Задатак Радног тијела је да изради приједлог Одлуке 
о измјени Одлуке о комуналном реду Града Бијељине и да 
исту достави Градоначелнику на даље поступање. 

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

Број: 02-014-1-1043/22
Бијељина,
Датум: 21.04.2022

 На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'',  број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 71. став 1. тачка 
13. Статута града Бијељина (''Службени гласник града 
Бијељина'', број: 09/17) Градоначелник Града Бијељина дана 
19.04.2022. године донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

УТВРЂИВАЊУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
А.Д. ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' БИЈЕЉИНА - 

МАКРООРГАНИЗАЦИЈА

  1.Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 
унутрашње организације а.д. ''Водовод и канализација'' 
Бијељина – макроорганизација број НО-895-11/22 од 
06.04.2022. године.

 2.Одлука из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине број 02/3-37-1-756/22 од 19.04.2022. године 
налазе се у прилогу овог Рјешења и чине његов саставни 
дио.

 3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Бијељина''.

Број: 02-014-1- 1017/22
Датум: 19.04.2022. год.

 

 На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'',  број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 71. став 1. тачка 
13. Статута града Бијељина (''Службени гласник града 
Бијељина'', број: 09/17) Градоначелник Града Бијељина дана 
19.04.2022. године донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА О ДРУГИМ ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ А.Д. „ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1.Даје се сагласност на Одлуку о усвајању 
Правилника о другим измјенама и допунама Правилника 
о раду А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина  број НО-
2926-17/21 од 16.12.2021. године.

 2.Одлука из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине број 02/3-37-1-757/22 од 19.04.2022. године 
налазе се у прилогу овог Рјешења и чине његов саставни 
дио.

 3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Бијељина''.

Број: 02-014-1- 1018/22
Бијељина,
Датум: 19.04.2022. године

 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) 
и члана 71. Статута Града Бијељина ("Службени гласник 
Града Бијељина", број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина 
дана 28. априла 2022. године донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 

ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ 30 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА 
ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

I
 Именује се Организациони одбор за обиљежавање 
30 година од оснивања Војске Републике Српске, у сљедећем 
саставу:
 - Љубиша Петровић, градоначелник, предсједник,
 - Младен Арсеновић, шеф Кабинета Градоначелника, 
члан,
 - пуковник Небојша Јовановић, командант 3. 
пјешадијског пука, члан,
            - Миодраг Стевановић, предсједник Градске борачке 
организације Бијељина, члан,
 - Стеван Чукић, СПД "Србадија", члан,
 - Младен Марић, Одјељење за борачко-инвалидску 
и цивилну заштиту, члан,
 - Љубица Млађеновић, Одјељење за друштвене 
дјелатности, члан,
 - Јелена Бурић, Одјељење за друштвене дјелатности, 
члан,
 - Далибор Тодоровић, Одјељење за друштвене 
дјелатности, члан,
 - Предраг Лопандић, Кабинет Градоначелника, 
члан.

II
 Организациони одбор из тачке I овог Рјешења 
координира активности органа, организација и других 
институција у циљу обиљежавања 30 година Војске 

Републике Српске. 

III
           Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина".

Број: 02-014-1-1119/22     
Б и ј е љ и н а,
Датум, 28. април 2022. год

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП  "Дирекција за изградњу 
и развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 27. 
сједници, одржаној дана 29.04.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ 

ДИРЕКТОРА  ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА"ДОО БИЈЕЉИНА

I
 ЉУБИНКА СТЕВИЋ, дипл.инж.арх. из Бијељине, 
разрјешава се дужности  вршиоца дужности извршног 
директора за Економско-правни сектор, грађевинско 
земљиште и саобраћај у ЈП  "Дирекција за изградњу и развој 
града" д.о.о. .Бијељина, са даном 30.04.2022. године, због 
истека рока на који је именованa.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-341/22
Бијељина,
Датум: 29.04.2022. год.

 
 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП "Дирекција за изградњу и 
развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 27. 
сједници одржаној дана 29.04.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА 

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА"Д.О.О.  БИЈЕЉИНА

I
 ЉУБИНКА СТЕВИЋ, дипл. инж.арх. из Бијељине 
именује се за вршиоца дужности извршног директора 
за Економско-правни сектор, грађевинско земљиште и 

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.
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саобраћај  у ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о. 
Бијељина, на период до 60 дана, почевши од 01.05.2022. 
године.

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

Број: И-344/22
Бијељина,
Датум: 29.04.2022. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП  "Дирекција за изградњу 
и развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 27. 
сједници, одржаној дана 29.04.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ 

ДИРЕКТОРА  ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА" ДОО БИЈЕЉИНА

I
 СТЕВАН ЧУКИЋ, дипл.просторни планер из 
Бијељине разрјешава се дужности вршиоца дужности 
извршног директора за Технички сектор у  ЈП "Дирекција за 
изградњу и развој града" д.о.о  Бијељина са даном 30.04.2022. 
године, због истека рока на који је именован.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-340/22
Датум: 29.04.2022. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП "Дирекција за изградњу и 
развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 27. 
сједници одржаној дана 29.04.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА 

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА"Д.О.О. БИЈЕЉИНА

I
 СТЕВАН ЧУКИЋ, дипл.просторни планер из 
Бијељине именује се за вршиоца дужности извршног 
директора за Технички сектор у ЈП "Дирекција за изградњу и 

развој града" д.о.о. Бијељина,  на период до 60 дана, почевши 
од 01.05.2022. године.

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

Број: И-343/22
Бијељина,
Датум: 29.04.2022. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП  "Дирекција за изградњу 
и развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 27 
сједници, одржаној дана 29.04.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА"ДОО 

БИЈЕЉИНА

I
 БРАНКА БЛАГОЈЕВИЋ, дипл.инж.арх. из Бијељине 
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора у  
ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о  Бијељина 
са даном 30.04.2022. године, због истека рока на који је 
именован.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-339/22
Бијељина,
Датум: 29.04.2022. год.

На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП "Дирекција за изградњу и 
развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 27. 
сједници одржаној дана 29.04.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА 

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА" 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА

I
 БРАНКА БЛАГОЈЕВИЋ дипл.инж.арх. из Бијељине, 
именује се за вршиоца дужности директора ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" д.о.о. Бијељина,  на период до 60 

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.
   
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.
   

ПРЕДСЈЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.
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дана, почевши од 01.05.2022. године.

II
 Ово рјешење ступоа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „ Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-342/22
Бијељина,
Датум: 29.04.2022. год.
   
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКA О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
– ГРАНТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ 
ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТУРИСТИЧКО-
РЕКРЕАЦИОНО-ИЗЛЕТНИЧКИ ЦЕНТАР 
„БУСИЈА“

ОДЛУКA О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО 
К.П. БРОЈ 1319/440 К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО

ОДЛУКA О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ У 
УЛИЦИ НУШИЋЕВА ББ У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКA О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ 
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНО 
ОСТВАРЕНИХ ЈЕДИНИЧНИХ ЦИЈЕНА РАДОВА 
КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

РЈЕШЕЊE О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА 

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СРПСКО КУЛТУРНО – УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО 
КУЛТУРНО – УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ 
ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

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

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 
ЗДРАВЉЕ 

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 
ЗДРАВЉЕ 

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 
4“ У БИЈЕЉИНИ 

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „АГРО-ТРЖНИ 
ЦЕНТАР“ У БИЈЕЉИНИ 

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЛЕДИНЦИ 2“ У 
БИЈЕЉИНИ 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
МЈЕСТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА 
МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА И ДАН ПОБЈЕДЕ 
НАД ФАШИЗМОМ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-19/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНА 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-01/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНА 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-28/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНА 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-04/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНА 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-29/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНА 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-02/22

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-11 (3 ЛОТА)/22- ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-
10 (5 ЛОТОВА)/22- ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-
10 (5 ЛОТОВА)/22- ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-
11 (3 ЛОТА)/22-ЛОТ 3

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-
10 (5 ЛОТОВА)/22- ЛОТ 4

САДРЖАЈ
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ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-10 (5 ЛОТОВА)/22- ЛОТ 5

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-11 (3 ЛОТА)/22-ЛОТ1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-10 (5 ЛОТОВА)/22- ЛОТ 3

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-06/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-12/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-08/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СГ-
02/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КП-
01/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-10/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ  
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ИП-
02/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СГ-
01/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТВЈ-
01/22

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ НА ИМЕ ПОМОЋИ ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ 
ОД ПОЖАРА НА ПОРОДИЧНОМ ДОМАЋИНСТВУ 
ЈЕЛИЋ БОРИСЛАВА ИЗ БИЈЕЉИНЕ (ОБЈЕКАТ И 
ДОБРА У ДОМАЋИНСТВУ)

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ 
ПЛАНА „ПРОИЗВОДЊА КУПУСА, ПАПРИКЕ И 
ПАРАДАЈЗА У ОКВИРУ RCDP ПРОЈЕКТА“ 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА 
УСПОСТАВЉАЊЕ МИ СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА 
ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈУ 
8 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ/
РЕКОНСТРУИСАНИХ/САНИРАНИХ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОКВИРУ 
РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА (ПОД-
ПРОЈЕКАТ БИХ 6)

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА 
ИЗРАДУ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА – 
МАКРООРГАНИЗАЦИЈА
 - ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ 
УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ А.Д. 
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА - 
МАКРООРГАНИЗАЦИЈА

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА О ДРУГИМ 
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О РАДУ А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
БИЈЕЉИНА
 - ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА 
О ДРУГИМ ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О РАДУ А.Д. „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 
ОДБОРА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ 30 ГОДИНА ОД 
ОСНИВАЊА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  И РАЗВОЈА 
ГРАДА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ИЗВРШНОГ  ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКО-
ПРАВНИ СЕКТОР, ГРАЂЕВИСНКО ЗЕМЉИШТЕ И 
САОБРАЋАЈ У  ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ  ДИРЕКТОРА ЗА 
ЕКОНОМСКО-ПРАВНИ СЕКТОР, ГРАЂЕВИСНКО 
ЗЕМЉИШТЕ И САОБРАЋАЈ У  ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ИЗВРШНОГ  ДИРЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКИ СЕКТОР 
У  ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ 
ДОО БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
          Трг Краља Петра I Карађорђевића

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000

ТИРАЖ: 35 примјерака
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РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ  ДИРЕКТОРА ЗА 
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР У  ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ   ДИРЕКТОРА  У  ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА У  ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ


