
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 27. јун 2019. године  БРОЈ 13 / 2019

 На основу члана 31. став 1. тачка з. а у вези са чланом 
35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16),  члана 39. став 2. тачка  3. Закона о локалној 
самоуправи (“ Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 3.  Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), 
Скупштина Града  Бијељина на својој 29. сједници одржаној 
дана 26. јуна 2019. године,  донијела је 

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
 У члану 1. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2019. 
годину („Службени гласник града Бијељина“, број: 26/18) умјесто 
броја „49.291.320,00 КМ треба да стоји „58.031.857,00 КМ“.

Члан 2.
 Члан 2.  Одлуке о  буџету Града Бијељина за 2019. 
годину (“Службени гласник Града Бијељина” , број: 26/18) 
мијења се и гласи:

 „Буџет Града Бијељина за 2019. годину 
садржи укупна буџетска средства у износу од:                                                           
58.031.857,00  КМ, а распоређена за:
 
за одређене намјене 57.443.813,00  КМ
издаци за отплату обавеза 538.044,00 КМ
из 2018.године
буџетска резерва 50.000,00 КМ“

Члан 3.
 Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс  буџета  Града 
Бијељина за 2019. годину.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-49/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину 
урађен је у складу са  чланом 6. став 1. и чланом 35. Закона о 
буџетском систему Републике Српске  („Службени гласник 
Републике Српске, број: 121/12 , 52/14, 103/15 и 15/16).

Одјељење за финансије је вршило анализу остварења 
буџетских средстава и извршења у претходном периоду, 
као и кориштење средстава по основу задужења (дугорочно 
задужење) и утврдило потребу за израду ребаланса буџeта 
Града Бијељина за 2019. годину. У фебруару мјесецу 2019. 
године донесена је Одлука о кредитном задужењу у износу 
од 7.000.000,00 КМ за финансирање капиталних пројеката,те 
је добијана сагласност за кредитно задужење, након чега су 
се стекли услови за израду Ребаланса буџета за 2019. годину.
Основни разлози за потребу израде Ребаланса су  средства 
по основу кредитног задужења  која се распоређују у 
складу са Одлуком о кредитном задужењу на издатке 
(капитални пројекти-инфраструктура,  за ОРИО пројекат,  
изградња треће санитарне ћелије на Регионалној депонији 
„Бријесница“, као и инвестиције у спортске објекте). Такође, 
ребалансом се планира покриће буџетског дефицита у 
износу од 538.044,00 КМ.
 
Приходи и примици у  Ребалансу буџета за 2019. годину

 Укупна буџетска средства у Ребалансу буџета Града 
Бијељина за 2019. годину износе 58.031.857,00 КМ за  18 % 
више у односу на планирани буџет који је усвојен у децембру 
2018.године . Порески  приходи износе 33.589.100,00 КМ, 
а непорески 12.432.537,00 КМ. У буџетским средствима 
су планирана и средства по основу кредитног задужења у 
износу од 7.000.000,00 КМ, као и примици по основу продаје 
имовине и поврата ПДВ-а.
 Порески приходи  планирани у износу од 
33.589.100,00 КМ,  а највеће учешће има приход по основу  
ПДВ-а који је планиран у износу од 25.782.000,00 КМ и 
средства су на нивоу првог плана,односно изворног буџета.
Трансфери јединицама локалних заједница ( за социјалну 
заштиту су планирани у износу од 2.089.100,00 и трансфер 
Пољопривредној школи по основу премије. Примици од 
продаје су планирани у износу од за продају која је извјесна 
у 2019.години (плаћање у ратама по Уговору, као и нова 
продаја локалитет индустријска зона, и продаја локације 
старог школског објекта).
 У складу са планираним средствима су планирани 
и буџетски издаци.

Расходи и издаци за ребаланс 2019. године
 Планирани издаци износе 58.031.857,00 КМ. Текући 
трошкови су планирани у износу  од 36.575.502,00 КМ, а 
капитални у износу од 14.203.780,00 КМ.
 Текући издаци  обухватају: трошкове за лична 
примања, расходе материјала и услуга, камате и  текуће 
помоћи-грантове непрофитним организацијама и 
појединцима, социјалну заштиту.
 Капитални издаци  износе 14.203.780,00 КМ, а 
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односе се на: комуналну инфраструктуру, инвестиције у 
образовању, набавку земљишта и експропријацију  ,набавку 
опреме, градњу ћелије санитарне депоније,инвестиције у 
споиртске објекте (инфраструктура на стадиону) обавезе 
по основу уплата за ПДВ за ОРИО пројекат канализациони 
систем ( који по уговору се враћа) који се евидентирају  као 

остали издаци. 
 Укупна буџетска потрошња износи 58.031.857,00 
KM   и приказана је у складу са Правилником о форми и 
садржају буџета, као и по економској,организационој и 
функционалној класификацији.
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 Ребаланс Буџета Града Бијељина за 2019. годину – 
општи дио

 Буџет Града Бијељина за 2019. годину је усвојен 
у децембру 2018. године у износу од  49.291.320,00 КМ. 
Планирани порески приходи износили су 33.409.100,00 
КМ, непорески 11.062.500,00 КМ. Ребалансом се утврђују 
средства у износу од 58.031.857,00 КМ, и увећање је за износ 
кредитног задужења  и увећања по основу накнада.
 Грантови су планирани у износу од  25.000,00КМ, 
а трансфери (по основу дознака за социјалну заштиту) 
су планирани у износу од 2.053.600,00 КМ и 35.500,00 за 
премије. Примици за нефинансијску имовину су планирани 
у износу од 1.248.120,00 КМ.
 Нето задуживање у 2019. години је планирано у 
износу од 7.000.000,00 КМ.

 Буџетска средства су распоређена и трошиће се за 
буџетске расходе, издатке. Буџетски расходи обухватају: 
рекуће расходе (расходе за лична примања, расходе по основу 
коришћења роба и услуга, за финансијске трошкове,текуће 
и капиталне помоћи-грантове, дознаке на име социјалне 
помоћи) и издатке за:  нефинансијску имовину и отплату  по 
основу задужења.
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 Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину 
- Буџетски приходи и примици за нефинансијску 
имовину за 2019. годину дају приказ планираних пореских,  
непореских прихода,грантова,трансфера и примитака за 
нефинансијску имовину.
 Порески приходи су планирани уизносу од 
33.589.100,00 КМ, а састоје се од прихода по основу : ПДВ-а, 
пореза на лична примања, пореза по основу непокретности 
и остали порези.
 У пореским приходима највеће учешће имају 
приходи  по основу ПДВ-а и исти су планирани у износу од 
25.782.000,00 КМ.Порези на лична примања су планирани у 
износу од       4.916.100,00КМ, а од непокретности планирано 
је 2.815.000,00 КМ.
 Непорески приходи су планирани у износу од 
12.432.537,00 КМ.Ови приходи обухватају групу прихода: 
721-729.
 Група прихода 721 обухвата  приходе од камата 
на новчана средства на банковним рачунима,приходи 
по основу закупа и ренте.Приходи групе 722 су 
приходи од пружања јавних услуга, таксе, накнада 
уређења земљишта, претварања пољопривредног у 
непољопривредно земљиште,водопривредних накнада, 
накнада противпожарне заштите ( накнада које се 
евидентирају,реализују по посебним прописима).Приходи 
општинских органа 722521 и 722591 су властити приходи 
који се  остварују активношћу органа  или обављањем 
дјелатности  корисника.
 Приходи по основу такси су приходи по основу 
административних и комуналних такси које се наплаћују 

у складу са Одлуком о административним и комуналним 
таксама.Административне таксе су планиране у износу 
од 986.200,00КМ, а комуналне у износу од 2.271.900,00 
КМ.Највеће учешће у комуналним таксама имају комуналне 
таксе на фирму . Приходи по основу накнада за уређење и  
коришћење грађевинског земљишта износе 3.760.337,00КМ.
 Остали општински приходи су планирани у износу 
од 170.000,00КМ и односе се на учешћа на тендеру,поравнања 
и других прихода.
 Текуће и капиталне помоћи правних и физичких 
лица су планиране у износу од 25.000,00 КМ,  трансфери 
су планирани у износу од 2.089.100,00 КМ, а дозначавају се 
од стране Министарства здравља и социјалне заштите за 
пројекте и активности у области социјалне и здравствене 
заштите у складу са Законом о социјалној заштити.
 Примици од продаје имовине су планирани у износу 
од  917.120,00  КМ, а по основу залиха (Пољопривредна 
и Медицинска школа и Центар за културу) у износу од 
331.000,00 КМ.
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 Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019.годину - 
Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 
2019. годину 

 Буџетом  Града Бијељина за 2019.годину су 
планирани расходи и  издаци за нефинансијску имовину 
у износу од 49.291.320,00 КМ, а  Ребалансом износе                             
58.031.857,00 КМ.
 Буџетски расходи се састоје од текућих расхода 
и издатака за нефинансијску имовину.Текући расходи  су 
планирани у износу од 36.575.502,00 КМ, а односе се на : 

расходе за лична примања, расходе по основу коришћења 
роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски 
трошкови, субвенције, грантови , дознаке на име социјалне 
заштите и буџетску резерву. 
 Издаци за нефинансијску имовину ( група 51) 
износе  13.940.330,00 КМ, а финансирају се из средстава 
буџета, грантова по основу суфинансирања,трансфера 
и кредита.У оквиру ових издатака су  издаци по основу 
изградње, реконструкције, инвестиционог одржавања, 
набавке опреме, израда просторних планова.
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Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину - Рачун 
финансирања

 Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину 
поред буџетских прихода, примитака за нефинансијску 
имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску 
имовину укључује и рачун финансирања  у оквиру ког 
су приказани нето ефекти примитака и издатака  од 
финансијске имовине, задуживања и отплате дугова.

 Примици обухватају групу  921- задуживање.
 Примици по основу задуживања су планирани у 
2019. години у износу од 7 милиона конвертибилних марака. 
Издаци по основу отплате дугова су планирани у износу од 
5.033.827,00 КМ, а односе се на исплату по основу отплате за 
обвезнице и по основу кредита, и за измирење обавеза по 
основу буџетског дефицита, планирана су средства у износу 
од 538.044,00 КМ.
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РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ  КЛАСИФИКАЦИЈИ

 Расходи по функционалној класификацији су 
расходи: за опште јавне услуге, економски послови, 
заштита животне средине, стамбени и заједнички послови, 
здравство, култура, образовање и социјална заштита.
 Опште јавне услуге износе 15.212.469,00 КМ и чине 
26 % буџетских расхода. Ова група расхода обухвата расходе 
(личну потрошњу, материјалне трошкове) Градске управе и  
Скупштине и друге јавне расходе.
 Економски послови износе 4.898.115,00 КМ, и 
обухватају трошкове по основу: камата, подстицаја развоја 
пољопривредне производње, малих и средњих предузећа. 
Учешће ових издатака у укупној буџетској потрошњи 
износи 8 %.
 Заштита животне средине  има оквир потрошње 
у износу од  1.776.646,00 КМ, а обухвата трошкове: 
дезинсекције, дератизације, азила, заштиту од штетних 
утицаја, противградну заштиту, јавну хигијену и др.
 Група расхода” стамбени и заједнички послови” 
који износе 11.430.586,00 КМ. Ова група расхода  
обухвата расходе: локалне путеве, одржавање каналске 
инфраструктуре, стамбено збрињавање и комуналну 
инфраструктуру. Ови издаци учествују са  20 % у буџетској 
потрошњи.
 Здравство обухвата финансирање здравствене 

заштите - примарне здравствене заштите, помоћи за 
здравствене амбуланте - породична медицина. Средства за 
ову намјену су планирана у износу од  285.000,00 КМ.
 Средства за културу, рекреацију имају оквир 
потрошње у износу од 4.086.834,00 КМ, што представља 
7% потрошње.У овим трошковима садржани су трошкови: 
културе  (институције културе), као и трошкови корисника 
гранта из  области културе.
 Средства социјалне и дјечије заштите су планирана 
у износу од 6.558.100,00 КМ и средства су планирана за 
финансирање: Центра за социјални рад, социјалне заштите, 
дјечије заштите, помоћи борачкој категорији становништва 
и др.
 Средства за образовање имају планиран оквир 
потрошње у износу од 3.507.412,00 КМ или 6% укупне 
буџетске потрошње. Потрошња овог сектора се односи на 
материјалне трошкове средњих школа (потрошња кроз 
потрошачке јединице- средње школе), интервенције у 
образовању, материјалне помоћи у образовању, инвестиције 
у образовању, предшколско образовање и др..
 Сви показатељи, табеларни преглед по економској, 
организационој и функционалној класификацији, те 
образложење расхода по потрошачким јединицама указују 
да је потрошња планирана у износу од 58.031.857,00 КМ и у 
поређењу са првим планом има повећање од  око 18 %.
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71
 

33.409.100,00
33.409.100,00

33.589.100,00

72
 

 
- 2019.

 -
 

-
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- 2019.

 -
 

-
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- 2019.

 -
 

-
 



Број 13 - Страна 13Службени гласник Града Бијељина27. јун 2019.

 
- 2019.

 -
 

-
 

 
44.471.600,00

44.471.600,00
46.021.637,00
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- 2019.

 -
 

-
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41
 

35.116.210,00
35.245.010,00

36.575.502,00

 
 

 2019.-
 

-e
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 2019.-
 

-e
 

51
 

8.602.579,00
8.733.779,00

14.203.780,00
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 2019.-
 

-e
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41
 

724.600,00
723.100,00

780.300,00

 
 

 
 

  -
  

 
 2019.
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41
 

12.362.228,00
12.622.228,00

12.742.739,00
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5.033.827,00

4.773.827,00
5.033.827,00
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41
 

551.656,00
551.656,00

591.656,00
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41
 

909.000,00
909.000,00

2.995.000,00
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41
 

4.000,00
4.000,00

4.000,00

51
 

350.000,00
350.000,00

350.000,00
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41
3.789.000,00

3.657.800,00
3.725.300,00

51
4.995.000,00

5.126.200,00
10.979.700,00
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41
 

368.250,00
368.250,00

368.250,00

51
 

90.000,00
90.000,00

90.000,00
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41
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51
 

1.210.000,00
1.210.000,00

1.790.000,00
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41
 

41.500,00
41.500,00

41.900,00
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41
 

957.000,00
957.000,00

974.200,00
411000

 
23.000,00

23.000,00
23.000,00

164
411200

 

51
 

288.500,00
288.500,00

294.500,00
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41
 

20.000,00
20.000,00

20.000,00

51
 

1.507.999,00
1.507.999,00

1.652.000,00
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41
 

1.095.100,00
1.095.100,00

1.101.100,00

51
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41
 

4.661.000,00
4.661.000,00

4.951.000,00
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41
 

1.541.885,00
1.541.885,00

1.673.830,00
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51
 

28.000,00
28.000,00

28.000,00
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41
 

85.500,00
85.500,00

85.500,00
411200

 
2.500,00

2.500,00
2.500,00

260
 

2.500,00

51
 

56.000,00
56.000,00

56.000,00
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41
 

262.000,00
262.000,00

262.000,00

51
 

8.500,00
8.500,00

8.500,00
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41
 

87.000,00
87.000,00

85.000,00
294

411200
 

 

51
 

5.000,00
5.000,00

7.000,00
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143.050,00
143.050,00

141.050,00

51
 

3.000,00
3.000,00

5.000,00
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41
 

376.470,00
376.470,00

376.470,00

51
 

129.370,00
129.370,00

129.370,00
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41
 

153.055,00
153.055,00

153.055,00
411

330
 

-
19.300,00

51
 

8.864,00
8.864,00

8.864,00
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41
 

28.042,00
29.542,00

29.542,00

51
 

2.346,00
2.346,00

2.346,00
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41
 

61.969,00
61.969,00

65.885,00

51
 

0,00
0,00

3.000,00
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41
 

168.890,00
168.890,00

168.890,00
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41
 

377.850,00
397.850,00

415.170,00

51
 

7.500,00
7.500,00

6.500,00
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41
 

702.944,00
702.944,00

734.944,00
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41
 

233.221,00
233.221,00

233.221,00
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711
711100

1
711113

  
 

 
 

72
 

 
-
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92
0,00

4.900.000,00
2.100.000,00

0,00
7.000.000,00
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41
 

7.486.727,86
9.885.853,51

9.007.089,79
10.195.830,84

36.575.502,00
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51
 

775.695,68
4.652.905,57

5.990.801,22
2.784.377,53

14.203.780,00
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41
 

 
 

 
 

 
 2019.
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41
88.020,00

198.045,00
205.380,00

242.055,00
733.500,00

411200
14
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51
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41
 

600,00
2.000,00

3.700,00
3.700,00
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41
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41
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62
 

 
 

1.249.415,90
1.637.108,53

894.368,50
1.252.934,07

5.033.827,00
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41
 

19.930,88
208.064,32

131.730,56
146.930,24

506.656,00
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41
 

217.600,00
1.130.150,00

778.700,00
868.550,00

2.995.000,00
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41
 

51
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41
 

641.019,00
1.159.856,90

986.783,00
937.641,10

3.725.300,00
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51
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41
 

73.650,00
92.062,50

110.475,00
92.062,50

368.250,00

51
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41
 

642.180,00
703.340,00

947.980,00
764.500,00

3.058.000,00
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I
 8%

Ii
 

26%
III 

 
40%

IV 
 

26%
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41
 

1.676,00
4.609,00

20.950,00
14.665,00

41.900,00
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41
 

974.200,00
411000

 
5.520,00

5.290,00
5.980,00

6.210,00
23.000,00

173

51
 

11.800,00 
97.185,00 

97.980,00 
87.535,00 

294.500,00 
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41
 

20.000,00

51
 

7.920,00 
703.760,00 

591.420,00 
348.900,00 

1.652.000,00 
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41
 

253.253,00
264.264,00

330.330,00
253.253,00

1.101.100,00

51
 

2.300,00
2.400,00

3.000,00
2.300,00

10.000,00
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1.237.750,00
1.386.280,00

1.336.770,00
990.200,00

4.951.000,00
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41
 

411.290,00
471.339,90

406.369,20
384.830,90

1.673.830,00
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51
 

24.000,00
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21.375,00
19.665,00

22.230,00
22.230,00

85.500,00
411200

 
625,00

575,00
650,00

650,00
2.500,00

255

51
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41
 

60.260,00
65.500,00

68.120,00
68.120,00

262.000,00

51
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41
 

19.550,00
18.700,00

22.100,00
24.650,00

85.000,00
411200

 
 

2.070,00
1.980,00

2.340,00
2.610,00

9.000,00
279

411200
9.000,00
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51
 

1.500,00
950,00

1.300,00
1.250,00

5.000,00
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74.288,10
95.123,40

97.882,20
109.176,30

376.470,00

51
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41
 

35.202,65
33.672,10

39.794,30
44.385,95

153.055,00

51
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41
 

6.794,66
6.499,24

7.680,92
8.567,18

29.542,00

51
 

539,58
516,12

609,96
680,34

2.346,00
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41
 

15.153,55
14.494,70

17.130,10
19.106,65

65.885,00

51
 

3.000,00
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38.844,70
37.155,80

43.911,40
48.978,10

168.890,00
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41
 

88.693,10
107.474,40

98.603,20
120.399,30

415.170,00

51
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41
 

202.677,12
156.147,68

180.265,44
195.853,76

734.944,00
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51
 

14.490,00
16.380,00

18.270,00
63.000,00
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35.240,83
59.308,62

68.637,46
70.034,09

233.221,00
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 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 уз  Одлуку о Ребалансу  буџета Града Бијељина за 
2019. годину
                                                                      

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

 Правни основ за измјене и допуне Одлуке о буџету 
Града Бијељина садржан је у члану 35. Закона о буџетском 
систему (“Службени гласник Републике Српске”,  број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ).

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА  ЗА    2019. ГОДИНУ 

 Чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему 
регулисано је да  ако током фискалне године дође до смањења или 
повећање буџетских средстава, односно повећања или смањења 
издатака, као и потребе за новим издацима и појаве нових 
извора,уравнотежење буџета спроводи се путем ребаланса 
буџета. Одјељење за финансије је вршило анализу остварења 
буџетских средстава и извршења у протеклом периоду, као 
и обавезу за реализацију Одлуке о кредитном задужењу, те 
предлаже израду Ребаланса буџета. Основни разлози за потребу 
израде Ребаланса су кредитно задужење ( дугорочно 7.000.000,00 
КМ и распоређивање средстава на издатке  утврђене Одлуком 
Скупштине Града Бијељина број: 01-022-17/19 од 26.02.2019. 
године, и планирање измирења буџетског дефицита по 
финансијском извјештају за 2018. годину.

ПРИХОДИ

 Табеларни преглед прихода по економској 
класификацији указује да су приходи (изворни-порески и 
непорески)  планирани  Ребалансом у износу од 46.021.637,00 КМ.
 У укупним буџетским средствима  порески 
приходи износе  33.589.100,00 КМ, непорески 12.432.537,00 
КМ, текуће и капиталне помоћи 25.000,00 КМ. 
 У пореским приходима  који чине  58 % укупних 
средстава највеће учешће има приход по основу  ПДВ-а и 
исти је планиран у износу од 25.782.000,00 КМ. 
 Приходи по основу  пореза на лична примања 
су  планирани у износу од 4.916.100,00 КМ. Порез на 
непокретности је планиран у износу од 2.815.000,00 КМ.
 Непорески приходи су планирани у износу од 
12.432.537,00 КМ     и у поређењу са првим планом средства 
су  повећана .
 Ову групу прихода чине : приходи по основу такси, 
накнада, приходи по основу камата, властити приходи и 
остали општински приходи.
 Приходи по основу такси су  планирани у износу 
од 3.258.100,00 КМ, а на бази остварења за три мјесеца и 
пројекције остварења до краја године. Административне 
таксе су планиране у износу од 986.200,00   КМ .Наплата 
ове врсте прихода се врши у складу са Одлуком о 
административним таксама.Комуналне таксе су планиране 
у износу од  2.271.900,00  КМ. 
 Накнаде за уређење и кориштење грађевинског 
земљишта су планиране у износу од 3.760.337,00 КМ. 
Приходи по основу накнада за уређење и кориштење 
градског грађевинског земљишта се наплаћују  у складу са 
Одлуком о  грађевинском земљишту, а висина накнада се 
утврђује Рјешењем о издавању урбанистичке сагласности.

Увећање ове врсте прихода је засновано на остварењу 
накнаде ,као и процјене остварења након усвајања плана 
зона  центар.
                Приходи по основу  камата на депонована  новчана 
средства су планирана у износу од 3.000,00 КМ, а на бази 
уговора са банкама и процјене остварења до краја године. 
Средства по основу накнада – претварање пољопривредног 
земљишта у непољопривредно су планирана у износу од 
400.000,00 КМ на основу остварења за 4 мјесеца ( 224.000). 
Средства противпожарне заштите су планирана у износу 
од 510.000,00 КМ и користе се за материјално техничко 
опремање ватрогасних јединица.
 Властити приходи су планирани у износу од 
1.152.400,00 КМ, а односе се на приходе потрошачких 
јединица и органа управе . 
 Капиталне помоћи су планиране у износу од 
25.000,00 КМ , а односе се на средства - учешће грађана по 
основу суфинансирања  комуналне инфраструктуре  .
Трансфери по основу социјалне заштите су планирани у 
износу од 2.089.100,00 КМ, и трансфер по основу премија 
Пољопривредној школи
 Средства планирана у износу од 58.031.857,00  КМ, 
ће се користити за буџетску потрошњу- издатке.

РАСХОДИ

 Планирани расходи- буџетски издаци ребалансом 
износе 58.031.857,00 КМ.Буџетске издатке чине буџетски 
расходи и остали одливи из буџета.
 Буџетски издаци су: текући издаци за бруто плате и 
накнаде,издаци за робу и услуге, помоћи физичким лицима, 
помоћи организацијама, капиталне помоћи појединцима  
и организацијама и капитални издаци. Капитални издаци 
су издаци за набавку сталних средстава, инвестиције у 
образовању и комуналну инфраструктуру.
 Текући издаци износе 63 % потрошње, а обухватају: 
издатке за лична примања, материјалне трошкове, текуће 
одржавање, услуге, текуће и капиталне помоћи.Ова група 
издатака има  повећање у односу на  планирана средства 
првим планом.
 Расходи по основу коришћења роба и услуга 
су планирани у износу од 8.878.983,00 КМ и обухватају 
издатке по основу : услуга , набавке материјала, текућег 
одржавања, комуналних услуга, уговорених услуга, 
расходе  за бруто накнаде одборницима, надзорном одбору, 
комисијама, накнаде за послове ван радног времена,стручне 
услуге,трошкове платног промета и др.                                                           
 Расходи финансирања –камате су планирани 
у износу од 1.411.520,00 КМ , за камате на обвезнице 
и кредитно задужење, и интеркаларне камате за ново 
задужење у износу од 259.000,00 КМ.
 За текуће и капиталне  помоћи  непрофитним 
субјектима планирана су средства у износу од  3.793.750,00 КМ. 
 Дознаке на име социјалне заштите и помоћи су 
планиране у износу од  5.354.000,00 КМ.
 Отплата по основу задужења ( кредит и обвезнице) 
је планирана у износу од 5.033.827,00 КМ и у висини је 
планираних средстава буџетом за 2019.годину.
 Капитални издаци су планирани у износу од 
14.203.780,00  КМ, а финансирају се из : буџетских средстава, 
суфинансирања и кредита  . Ова група издатака се односи 
на комуналну инфраструктуру ( путна, водоводна, електро, 
канализација) инвестиције у објекте (санитарна ћелија, 
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инвестиције у образовању, спорта, културе,реконструкцију 
објеката у власништву градске управе и набавку опреме за 
Градску управу.

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ –Организациона класификација
Детаљан приказ буџетских расхода планираних 
ребалансом буџета за 2019.годину у оквиру фонда 01 дат 

је  у оквиру табеларног приказа.
                                                              

РАСХОДИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА

 1. Потрошачка јединица “ Скупштина Града” има 
буџетски оквир у износу од           780.300,00 КМ. Трошкови 
се односе на : накнаде за рад одборника , трошкове 
сједница, обиљежавање значајних  датума, репрезентацију 
и финансирање рада градске изборне комисије.
 Средства за рад одборника ( плате, дневнице 
за вјенчања,  рад комисија) су планирана у износу 
од 369.200,00  КМ.Средства су увећана у односу на 
први план ради усклађивања накнада које припадају 
одборницима,члановима радних тијела и члановима 
скупштинских комисија , а у складу са Одлуком Скупштине. 
Средства за “обиљежавање значајних датума”  су планирана 
у износу од 80.000,00KM, а за обиљежавање : Новогодишњих 
празника, Славе општине, 24.септембар, и других датума у 
мјесним заједницама и не мијењају се.
 Средства за рад Градске изборне комисије су 
планирана за  исплате  плата члановима комисије у складу са 
Одлуком Скупштине о накнадама , за рад бирачких одбора 
за провођење избора у мјесним заједницама и материјалне 
трошкове комисије .

 2. Потрошачка јединица “ Кабинет Градоначелника” 
има оквир у износу од 733.500,00 КМ , а средства су планирана 
за: путне трошкове, трошкове репрезентације  материјалне 
трошкове мјесних заједница, трошкове услуга, текуће 
помоћи појединцима и текуће помоћи мјесним заједницама. 
Средства за материјалне трошкове мјесних заједница су 
планирана у износу од 111.500,00 КМ, а за : трошкове 
енергије, комуналне услуге,трошкове закупа и набавку 
материјала за потребе мјесних заједница.Трошкови услуга 
се односе на трошкове информисања- односи са јавношћу, 
афирмацију и суфинансирање уз донаторска средства као 
и за активности из области ЛЕР-а. Трошкови интерне и 
екстерне репрезентације су планирани у износу од  35.000,00 
КМ Средства за путне трошкове у износу од  3.000,00 КМ 
су планирана за дневнице за службена путовања. Текуће 
помоћи мјесним заједницама су планиране у износу од 
38.000,00 КМ и дозначавају се у складу са захтјевима мјесних 
заједница и властитим приходима мјесних заједница.
Ванредне помоћи у износу од 43.000,00 КМ се дозначавају 
појединцима за тешку материјалну ситуацију,лијечење у 
складу са утврђеним критеријима.

 3.Буџетска резерва је планирана у износу од 
50.000,00 КМ, за непланиране издатке, недовољно планиране 
у складу са Законом о буџетском систему и користиће се у 
складу са Одлуком о кориштењу средстава буџетске резерве.

 4. Одјељење за општу управу има оквир потрошње 
у износу од 4.000,00 КМ, за трошкове репрезентације. 

 5.Комунална полиција има оквир потрошње у 

износу од 10.000,00 КМ.

 6. Потрошачка јединица “ Одјељење  за финансије” 
има буџетски оквир у износу од 18.006.566,00 КМ, а 
потрошња се односи на : исплату личних  примања 
запослених у Градској управи, лична примања запослених 
у Територијалној  ватрогасној јединици која је  у саставу 
управе, и Скупштини са порезима и доприносима, средства 
за уговорене услуге, допринос за запошљавање инвалидних 
лица,трошкове камате и отплате по основу  задужења, 
издатке по основу излазног ПДВ-а , као и за уплату пореза 
на непокретности у власништву општине.
  Средства планирана за бруто плате износе 
8.574.024,00КМ, а план средстава  и обрачун је заснован 
на броју запослених у Градској управи са запосленим 
у територијалној ватрогасној јединици  уз примјену 
коефицијената утврђених колективним уговором ( нови 
грански колективни уговор) и оквир није мијењан у односу 
на први план за 2019.годину.                                              
 Накнаде ( накнада за топли оброк, накнада за 
долазак на посао и повратак са посла као и накнаде по 
колективном уговору -гранском) имају оквир у износу од 
2.067.195,00 КМ (бруто износ)  . Из планираних средстава 
за накнаде (90.000,00), врше се исплате по колективном 
уговору, као и отпремнине, исплате по члану 37. за лијечење, 
случај смрти и сл.                                                     
 На основу планираних нето накнада планирани су 
порези и доприноси као и накнаде за бенефицирани радни 
стаж,  увећани радни стаж за ватрогасце.                                                        
 Средства за камате на кредите и по основу обвезница 
су планирана у износу о 1.405.520,00 КМ, у складу са планом 
отплате. У планираним средствима увећање се односи на 
интеркаларне камате за ново задужење.

 6. Потрошачка јединица “ Одјељење за привреду“ 
има потрошачки оквир у износу од 591.656,00 КМ, а за 
трошкове : материјала и услуга, текуће помоћи . Трошкови 
материјала и услуга се односе на : противградну заштиту, 
дезинсекцију, дератизацију, а текуће помоћи се односе на 
дознаку средстава удружењу привредника.
 За противградну заштиту , накнаду руковаоцима 
заштите, набавку средстава у складу са уговореним 
пословима са ЈП “ Противградна заштита”, издвајају се 
средства у износу од 82.656,00 КМ.
 Из ових средстава обезбјеђује се противградна 
заштита за 73.399 ха са 24 станице. Заштита животне 
средине, ( дератизација , дезинсекција) има планирана 
средства  у износу од 420.000,00 КМ.

 7.Потрошачка јединица „Одјељење за 
пољопривреду“ има оквир потрошње који износи 
3.027.000,00 КМ,  и расходи се односе на трошкове материјала 
и услуга и текуће помоћи непрофитним субјектима. 
Средства за санацију и одржавање водотокова су планирана 
у износу од 330.000,00 КМ.
 Средства се дозначавају ЈП “Воде” за одржавање 
каналске мреже (примарни, секундарни и терцијарни 
канали) као и путне инфраструктуре поред канала  и 
за финансирање рада ( материјалне трошкове и лична 
примања) институције у износу од 405.000,00 КМ. 
 Средства Аграрног фонда ( лична примања и 
материјалне трошкове) су планирана у износу од 386.000,00  
КМ, а подстицајна средства за развој пољопривреде износе 
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1.100.000,00 КМ. Средства за подстицај пољопривредне 
производње ће се распоређивати према Правилнику 
о начину и условима подстицаја у пољопривредној 
производњи.Ребалансом су планирана средства у износу од 
600.000,00 КМ за суфинансирање пројекта наводњавања у 
складу са Одлуком.
 
 7. Потрошачка јединица “ Одјељење за просторно 
уређење” има буџетски оквир у износу од 354.000,00 КМ, 
а средства су предвиђена  за уговорене услуге у износу од 
4.000,00 КМ и за урбанистичку регулативу ( просторне, 
регулационе планове).Средства у износу од 350.000,00 КМ 
су предвиђена за израду дугорочног програма изградње и 
уређења простора и планова.
                                                          
 8. Потрошачка јединица “ Одјељење  за стамбено 
комуналне послове  и заштиту животне средине” има 
буџетски оквир у износу од  14.705.000,00  КМ  и то за :                                                                        
трошкове услуга  ( текуће издатке) и капиталне расходе 
- издатке. Највеће учешће у текућим издацима имају 
трошкови комуналне потрошње, јавне расвјете, одржавања 
путне инфраструктуре.
 Трошкови комуналне потрошње  се односе на : јавну 
хигијену, одржавање зеленила, градског парка, кошење, 
кишну канализацију и др.
 Средства за ове намјене су предвиђена у износу од  
1.067.990,00 КМ.Средства за судске спорове су предвиђена 
у износу од 355.000,00 КМ. За уличну расвјету ( потрошњу, 
одржавање и кићење града) планирана су средства у износу 
од 1.028.800,00 КМ.
 Средства за одржавање локалних и некатегорисаних 
путева  су предвиђена у износу од 800.000,00 КМ за: 
хоризонталну и вертикалну сигнализацију, крпљење  
ударних рупа, насипање макадамских путева, и др.                                                             
 Комунална инфраструктура - текући издаци у 
износу од 150.000,00  КМ се финансирају из  средстава  
водопривредних накнада.
 Средства за капиталне расходе- издатке су 
планирана у износу од 9.658.700,00         КМ и финансирају 
се из средстава кредита ( у складу са Одлуком о кредитном 
задужењу), буџета  и средстава по основу суфинансирања. 
Ова потрошња се односи  на комуналну инфраструктуру  
(путну, водоводну, електро и канализациону мрежу,  
набавку земљишта,  за вишегодишње засаде ,инвестиционо 
одржавање и изградњу грађевинских објеката.
 За ОРИО пројекат планирана су средства у износу 
од  1.321.000,00  КМ .

 9. Потрошачка јединица “Одјељење за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту” има оквир потрошње 
у износу од 458.250,00 КМ и то за трошкове материјала и 
услуга,текуће помоћи, капиталне помоћи и капиталне 
издатке. 
 Текуће помоћи појединцима планиране у износу од  
су планиране за помоћи борачкој категорији становништва 
- ППБ и РВИ ( материјална помоћ за тешку ситуацију, 
помоћи за лијечење, погребни трошкови и сл.) и помоћи 
се додјељују  у складу са критеријима. Текуће помоћи 
непрофитним организацијама планиране у износу од су 
предвиђене за финансирање рада организација ( Борачка, 
Организација заробљених,Организација цивилних жртава, 
Логораша, ратних војних инвалида) и средства су задржана 
на првобитном плану за ову намјену.

 Средства за рјешавање стамбених питања породица 
погинулих и инвалида су планирана у износу од 50.000,00 
КМ, и средства се додјељују на основу предлога Комисије и 
утврђених критерија. Средства у износу од 50.000,00 КМ су 
предвиђена  за реконструкцију и инвестиционо одржавање 
објеката у власништву града , а 40.000,00 је намијењено за 
набавку опреме за цивилну заштиту.

 10. Одјељење за друштвене дјелатности има 
потрошачки оквир у износу од  4.848.000,00 КМ, а за 
трошкове :  материјала и услуга,  текуће помоћи, капиталне 
помоћи и капиталне издатке. 
 Текући грантови су планирани у износу од 
2.321.000,00 КМ, а за финансирање: здравствене заштите, 
културних, спортских организација, удружења и др.
Текуће дознаке грађанима износе, а односе се на 
финансирање по основу : стипендија,социјалног осигурања, 
помоћи социјалним категоријама и др.
 За финансирање примарне здравствене заштите ( 
обавезни вид здравствене заштите,санитетско обезбјеђење 
спортских, културних скупова, епидемиологија, хитна 
медицинска помоћ,систематски прегледи школске дјеце и 
др.), и мртвозорство предвиђена су средства у износу од  
175.000,00 КМ. 
 Текуће помоћи појединцима су предвиђене за : 
социјално осигурање и здравствену 
заштиту социјалне категорије становништва, подршка 
повратку након проведеног Конкурса и утврђених 
критерија, средства за стипендирање ученика и студената. 
Средства за финансирање физичкe културе су планирана 
у износу од 1.065.000,00 КМ, и односе се на финансирање : 
спорта по програму, резерву спорта и школски спорт. 
За финансирање трошкова кориштења сале је планирано 
170.000,00 КМ и средства се дозначавају Дирекцији за развој 
која газдује објектом.
 Финансирање рада политичких партија се врши у 
складу са Законом о  финансирању политичких странака и 
Одлуком. За ову намјену су планирана средства у износу од 
260.000,00КМ.
 Финансирање удружења и организација ( од општег 
интереса)  за материјалне трошкове и за пројекте износи 
230.000,00 КМ и средства се дозначавају након проведеног 
конкурса. 
 Средства за капиталне расходе- издатке у 
2019.години износе 1.790.000,00 КМ, а предвиђена су 
за финансирање : инвестиција у образовању (школа 
на Лединцима, накнадни радови), градња штала у 
Пољопривредној школи, инвестиција у културне установе, 
спортске објекте  , као и стамбено збрињавање социјалних 
категорија и ромских породица. Издаци за спортске објекте 
у износу од 920.000,00 су планирани за стадион . Капитални 
издаци се финансирају из средстава буџета и кредитних 
средстава. 

 11. Одјељење за инспекцијске послове у 2019.години 
има оквир потрошње у износу од 41.900,00 КМ, а потрошња 
се односи на уговорене услуге : по основу репрезентације, 
инспекцијских узорака, налога инспекције за извршење 
рјешења и др.

 12. Служба заједничких послова има потрошачки 
оквир у износу од 1.268.700,00        КМ, а за трошкове Градске 
управе и Скупштине који се односе на : трошкове материјала 
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и услуга, путне трошкове и капиталне издатке.
 Материјални трошкови се односе на : набавку 
материјала, трошкове горива, енергије, комуналне услуге, 
одржавање,осигурање и услуге.                                                        
 Средства за набавку материјала су планирана 
у износу од 143.000,00КМ и предвиђена су за набавку: 
потрошног, канцеларијског материјала, материјала за 
хигијену и друго.
 Комуналне услуге планиране у износу од 216.300,00 
КМ се односе на : услуге телефона, поштанске , потрошња 
воде ,канализација и друге комуналне услуге.
Уговорене услуге су планиране у износу од 46.900,00 КМ, а 
за: услуге, репрезентацију и остале расходе. За оглашавање по 
основу конкурса, огласа, јавних  набавки и друго оглашавање 
планирана су средства у износу од 40.000,00 КМ. Остали 
расходи су планирани у износу од 16.000,00 КМ за : стручно 
образовање, усавршавање, семинаре, полагање стручних 
испита и остале расходе.Трошкови осигурања,одржавања 
лиценци су планирани у износу од  86.000,00 КМ.За набавку 
горива за службена возила, возила возног парка гредске 
управе планирана су средства у износу од 95.000,00 КМ.
 Капитални расходи су планирани у износу од 
294.500,00 КМ, за набавку опреме и реконструкцију објеката 
( пословног простора Градске управе) и др.
 Противпожарна заштита се односи на финансирање 
рада територијалне ватрогасне јединице, финансирање 
текућих издатака  за текуће одржавање и набавку опреме- 
материјално техничко опремање  у складу са Законом о 
заштити од пожара.
 Средства за лична примања су планирана у 
Одјељењу за финансије, а материјални трошкови у Служби 
заједничких послова. План средстава ове ПЈТ износи 
1.672.000,00 КМ. За материјално техничко опремање 
планирана су срдства у износу од 1.619.000,00 КМ.
 Расходи - текући  и капитални осталих буџетских 
корисника који су у систему трезора су планирани у износу 
од 10.942.941,00 КМ, а састоје се од расхода: институција 
културе које су у систему трезора, расхода средњих школа, 
социјалне и дјечије заштите, трошкова финансирања 
Туристичке организације,  Агенције за развој малих и 
средњих предузећа, и Центра за културу „Семберија“.
 Финансирање  социјалне заштите се врши кроз 
двије потрошачке јединице и за ову намјену планирана су 
средства у износу од  6.098.100,00   КМ. Од наведеног износа
за финансирање рада Центра за социјални рад предвиђена 
су средства у износу од 1.147.100,00 КМ  (за лична примања, 
материјалне трошкове).
 Финансирање социјалне заштите у складу са 
Законом о социјалној заштити се врши кроз потрошачку 
јединицу “ социјална заштита”, и за ову намјену планирана 
су средства у износу  од 4.951.000,00  КМ.
У овој потрошачкој јединици су и средства за социјално 
осигурање социјалне категорије становништва.                                                          
 За финансирање  дјечије заштите у потрошачкој 
јединици “Дјечији вртић” предвиђена су средства у износу 
од 1.721.830,00  КМ, а из средстава буџета и властитих 
средстава по основу уплата родитеља.
 Институције културе које су у систему трезора  
(Библиотека, Музеј, СКУД “Семберија”, Центар за културу) 
се финансирају из средстава буџета и властитих средстава 
и за ову намјену су планирана средства у износу од  
1.426.834,00 КМ.
 За финансирање материјалних трошкова средњих 

школа предвиђена су средства у износу од 1.034.582,00 КМ 
и финансирање се врши кроз потрошачке јединице “ средње 
школе”.
 Финансирање Туристичке организације 
(материјални трошкови и лична потрошња) има потрошачки 
оквир у износу од  423.842,00 КМ.
 Агенција за развој малих и средњих предузећа има 
потрошачки оквир у износу 237.753,00 КМ, а потрошња се 
односи на личну потрошњу и средства за подстицај  која се 
додјељују након проведеног конкурса.

OДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
 
 

 На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском 
систему Републике Српске (“Службени  гласник Републике 
Српске”, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. 
тачка 3. Закона о локалној самоуправи  (“Службени гласник  
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. 
тачка 3. Статута Града Бијељина   (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина  на 29. 
сједници одржаној дана  26. јуна 2019. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
 

Члан 1.
 У Одлуци о извршењу буџета Града Бијељина за 
2019. годину (“Службени  гласник Града Бијељина”, број: 
26/18), члан 2 . мијења се и гласи:

 “Средства буџета у износу од 58.031.857,00 КМ 
распоређују се за: одређене намјене у износу од 55.763.109,00 
КМ,   за буџетску резерву у износу од 50.000,00 КМ. За 
измирење обавеза из ранијег периода – 2018. године 
планирана су средства у износу од 538.044,00 КМ и остали 
издаци у износу од 1.680.704,00 КМ.
 Обезбјеђење средстава за измирење обавеза из 
2018. године се врши из редовних средстава и смањењем 
позиција.

 Укупна буџетска потрошња мора бити 
уравнотежена са укупним буџетским  средствима.“                                      
                                                      

Члан 2.
 Ова Одлука  ступа  на снагу  осмог дана од дана 
објављивања  у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-50/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став (2)  алинеја 13) Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 14. став (1) и (2) Закона 
о експропријацији („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) и члана 39. став (2) 
алинеја 14) Статута Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  



Број 13 - Страна 103Службени гласник Града Бијељина27. јун 2019.

29. сједници одржаној дана 26. јуна 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 
У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - 

ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ

Члан 1.
 Утврђује се да је од општег интереса изградња 
објекта у области саобраћајне инфраструктуре - јавне 
паркинг гараже у Бијељини на парцелама означеним као 
к.п. број: 2445/1, 2446, 2447, 2441, 2443, 2440 и 2437/2, све к.о. 
Бијељина 1.

 Корисник  експропријације  је  Град  Бијељина.

Члан 2.
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градоначелник Града Бијељина и Правобранилаштво 
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини, које ће 
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са 
законом, провести потребне радње у циљу обазбјеђивања 
одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег 
интереса и провођења поступка експропријације пред 
надлежном Републичком управом за геодетске и имовинско-
правне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града  Бијељина”.

Број: 01-022-51/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став (2)  алинеја 13) Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 14. став (1) и (2) Закона 
о експропријацији („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) и члана 39. став (2) 
алинеја 14) Статута Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
29. сједници одржаној дана 26. јуна 2019. године, донијела је
 

О Д Л У К У
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА - ИСТОЧНЕ ТРИБИНЕ И 
ПОМОЋНИХ ТЕРЕНА У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА 

СТАДИОНА „РАДНИК“  У  БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Утврђује се да је од општег интереса изградња 
објекта у области спорта - источне трибине и помоћних 
терена у склопу комплекса стадиона „Радник“ у Бијељини 
на парцелама означеним као к.п. број: 3833/4, 4246/3, 4246/4, 
4246/5 и 4246/6, све к.о. Бијељина 2.
 Корисник  експропријације  је  Град  Бијељина.

Члан 2.
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градоначелник Града Бијељина и Правобранилаштво 
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини, које ће 
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са 
законом, провести потребне радње у циљу обазбјеђивања 
одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег 
интереса и провођења поступка експропријације пред 
надлежном Републичком управом за геодетске и имовинско-
правне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града  Бијељина”.

Број: 01-022-52/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
2.  Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и у складу са Споразумом потписаним 
између Швајцарске конфедерације, Босне и Херцеговине 
заступане од Министарства за људска права и избјеглице и 
Catholic Relief Services о финансирању активности  у склопу 
пројекта „Интегрисани програм подршке за реинтеграцију 
повратника по основу споразума о реадмисији“ – фаза 3, 
Скупштина Града Бијељина на 29. сједници одржаној дана 
26. јуна 2019. године, донијела је

О Д Л У К У

O СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ОСОБА КОЈЕ 
СЕ ВРАЋАЈУ ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О 
РЕАДМИСИЈИ КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА “ИНТЕГРИСАНИ ПРОГРАМ ПОДРШКЕ 
ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈУ ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ 

СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ”  - ФАЗА 3

Члан 1.
 Овом Одлуком уређује се поступак осигурања 
стамбеног збрињавања особа које се враћају у Босну и 
Херцеговину (у даљем тексту: БиХ) по основу споразума 
о реадмисији и социјално угрожених особа које нису у 
могућности ријешити своје стамбено питање по тржишним 
условима, уређују питања управљања, располагања 
и кориштења тог стамбеног фонда у оквиру пројекта 
“Интегрисани програм подршке за реинтеграцију 
повратника по основу споразума о реадмисији” – Фаза 3.

Члан 2.
 1) Стамбени фонд социјалног становања Града 
Бијељина на који се примјењују одредбе ове Одлуке чине 
стамбене јединице које су у власништву локалне самоуправе, 
што у нарави представља:
 
 1. Jaња, Улица Бијељинска 51, приземље, стан бр. 2, 
површина 26 m2, к.п. број 1159,
 2. Aмајлијe, 1 зграда, 1 спрат, стан бр. 6,  површина 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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25 m2, к.п. број 2144/39. 

 2) Стамбене јединице из претходног става, а 
Пројектом “Интегрисани програм подршке за реинтеграцију 
повратника по основу споразума о реадмисији” – фаза 3 
планиране за кориштење уз примјену принципа социјалног 
становања, ће бити дио стамбеног фонда социјалног 
становања Града и користиће се у складу са  чл. 3. Одлуке о 
критеријумима за остваривање права на субвенционисање 
закупнине за стан („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 
19/17), (у даљем тексту: Одлука).

Члан 3.
 1)  Корисници права на стамбено збрињавање, у 
складу са овом Одлуком, су:
 (1) држављани БиХ, повратници у БиХ по основу 
споразума о реадмисији, а који су имали пребивалиште на 
подручју БиХ или су пребивалиште имали чланови њихових 
породица, по ком основу остварују право на држављанство,
 (2) социјално угрожена домаћинства.

 2) Лица из претходног става остварују право 
на стамбено збрињавање принципом добровољности и 
прихватањем услова кориштења стамбених јединица у 
складу са овом Одлуком.

Члан 4.
 1) Средства за обезбјеђење стамбеног фонда 
социјалног становања Града обезбјеђују се из средстава 
Пројекта у складу с Уговором о удруживању ресурса, 
условима и начину кориштења станова у оквиру Пројекта и 
властитог учешћа Града.
 2) Министарство за људска права и избјеглице 
БиХ (у даљем тексту: МЉПИ БиХ) ће из буџета Пројекта, 
а у складу са својом Одлуком о расподјели средстава из 
Пројекта за нужне потребе држављана БиХ који се враћају у 
БиХ по основу споразума о реадмисији, осигурати средства 
за нужне потребе ових држављана.

Члан 5.
 Стамбено збрињавање, у складу са овом Одлуком, 
врши се примјеном једног од слиједећих модела:
 1) додјелом стамбене јединице у закуп по моделу 
социјалног становања у заштићеним условима на одређено 
вријеме, а у максималном трајању од два пута по шест 
мјесеци за лица из члана 3. став 1. тачка (1) ове Одлуке.
 2) додјелом стамбене јединице у закуп на одређено 
вријеме за лица из члана 3. став 1. тачка (2) ове Одлуке.

Члан 6.
 1) Технички стандарди које све стамбене јединице 
из члана 2. ове Одлуке морају задовољавати и величина 
стамбене јединице која се додјељује у односу на број 
чланова породичног домаћинства у складу су с важећим 
“Стандардима за обнову и изградњу стамбених јединица и 
објеката у сврху збрињавања повратника” који су утврђени 
од стране МЉПИ БиХ. 
 2)  Изузетно, у односу на број чланова породичног 
домаћинства, стамбена јединица која се додјељује за потребе 
социјалног стамбеног збрињавања може бити мања од 
утврђене актом из претходног става овог члана, уз писмени 
пристанак корисника.

Члан 7.
 1) Критерији за остваривање права на непрофитно-
социјално стамбено збрињавање на основу којих се утврђује 
подобност потенцијалних корисника за додјелу стамбене 
јединице су:  
 (1) потенцијални корисник припада категорији 
особа које су враћене по основу споразума о реадмисији;
 (2) потенцијални корисник нема условну стамбену 
јединицу на територији БиХ; 
 (3)потенцијални корисник прихвата рјешење свог 
стамбеног статуса путем социјалног стамбеног збрињавања. 
 2) Критерији из претходног става су елиминаторни 
и примјењују се у имплементацији предметног Пројекта.

Члан 8.
 1) Општи критеријуми за остваривање права на 
непрофитно-социјално стамбено збрињавање на основу 
којих се врши одабир и утврђује листа корисника из члана 
3. став 1. тачка 2) ове Одлуке су:
 (1) боравак на територији Града Бијељина,
 (2) непосједовање условне стамбене јединице на 
територији БиХ ,
 (3) социјални статус.

 2)  Посебни критеријуми су:
 (1) број чланова породичног домаћинства и 
старосна доб,
 (2) услови боравка у тренутној стамбеној јединици,
 (3) приходи и новчана примања подносиоца 
захтјева,
 (4) припадност рањивим групама (особе с 
инвалидитетом, самохрани родитељи, породице погинулих 
бораца, породице несталих и бивши логораши).

 2) Питања која се односе на утврђивање критеријума 
из претходног става, њихово бодовање и утврђивање ранг 
листе приоритета за давање у закуп стамбене јединице, 
као и утврђивање посебних категорија потенцијалних 
корисника стамбеног збрињавања у складу с потребама 
локалне заједнице, уређује се посебном одлуком коју доноси 
Скупштина Града на приједлог Градоначелника. 

Члан 9.
 1) Давање у закуп стамбених јединица из члана 2. 
став 1. ове Одлуке за кориснике из члана 3. став 1. тачка 
1. ове Одлуке врши се у складу са чланом 7. Одлуке, а у 
координацији МЉПИ БиХ и  Министарства за расељена 
лица и избјеглице РС.
 2) Давање у закуп стамбених јединица из члана 2. 
став 1. Одлуке за кориснике из члана 3. став 2. тачка 2) ове 
Одлуке врши се уз сагласност МЉПИ БиХ.
 3) Поступак за давање у закуп стамбене јединице 
покреће орган локалне управе на основу захтјева надлежне 
општинске службе.  Локална управа је прије покретања 
поступка давања у закуп стамбене јединице обавезна 
организовати комисију за одабир корисника, која ће 
провести поступак избора корисника. Локална управа је 
обавезна информисати МЉПИ БиХ о проведеном поступку. 
 4) Усељавање корисника обавиће се након 
прибављања сагласности МЉПИ БиХ о праву кориштења 
стамбене јединице за потребе корисника из члана 3. став 1. 
тачка 2) ове Одлуке.
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Члан 10.
 1) Поступак за давање у закуп стамбене јединице 
покреће се на основу захтјева надлежног органа управе у 
писменој форми.
 2) Уз захтјев из претходног става прилаже се 
документација којом се доказује испуњавање критерија из 
члана 7. и  8. ове Одлуке. 
 3) Документација о којој надлежни орган управе 
води службену евиденцију прибавља се службеним путем 
од стране надлежног органа управе за стамбене послове.

Члан 11.
 1) Одабир корисника из члана 3. став 1. тачка 
(2) врши Комисија за одабир корисника коју именује 
градоначелник.
 2) Комисија за одабир корисника  заприма захтјеве 
из члана 10. ове Одлуке, провјерава испуњавање критерија 
из члана 7. и 8. ове Одлуке, врши бодовање и утврђује 
приједлог ранг-листе приоритета.
 3) Ранг листа приоритета доставља се 
градоначелнику на коначно одобравање прије прибављања 
сагласности од стране МЉПИ БиХ.
 4) Градоначелник ће одобрену ранг листу 
прослиједити на сагласност МЉПИ БИХ.
 5) Након прибављања сагласности од стране 
МЉПИ БИХ, Градоначелник доноси одлуку о давању у закуп 
стамбене јединице на кориштење на одређено  вријеме.

Члан 12.
 (1) Сваки потенцијални корисник из члана 3. 
став 1. тачка 2) прије потписивања уговора о закупу биће 
упознат о условима кориштења стамбене јединице, што 
подразумијева:
 1) Уговор о закупу је могуће закључити на период 
до три мјесеца, уз могућност продужавања истог;
 2) у случају указане потребе за кориштењем станова 
од стране реадмисираних особа Град је дужан предметну 
стамбену јединицу ставити на располагање истим у року од 
7 дана.
 3) у случају потребе за кориштењем станова од 
стране реадамисираних особа Град је дужан тренутном 
закупцу обезбједити стамбени смјештај на период који је 
одређен уговором о закупу.

Члан 13.
 1) Управљање социјалним стамбеним фондом 
подразумијева активности усмјерене на осигурање 
безбједног и неометаног кориштења стамбених јединица и 
очување њихове употребне и тржишне вриједности, а што 
обухвата бригу о текућем и инвестиционом одржавању, 
администрирање и заштити стамбених јединица од 
незаконитог и недозвољеног кориштења, те предузимање 
других мјера у циљу домаћинског управљања стамбеним 
фондом. 

 2) Послове управљања стамбеним фондом, у име 
Града, врши Градоначелник путем органа управе надлежног 
за стамбене послове.

Члан 14.
 1) Средства за редовно и инвестиционо одржавање 
као и хитне интервенције обезбијеђују се из средстава 
Пројекта у складу са Уговором о удруживању ресурса, 

условима и начину кориштења станова у оквиру пројекта 
„Интегрисани програм подршке за реинтеграцију 
повратника по основу споразума о реадмисији“ – Фаза 3 и 
из прикупљене закупнине.  
 2) Средства се распоређују према плану одржавања 
стамбених јединица из ове Одлуке који периодично доноси 
надлежни орган управе за стамбене послове, а одлуком 
одобрава Скупштина Града. 
 3) Градоначелник ће, на основу Одлуке Скупштине 
града из претходног става отворити посебан рачун на 
који ће се уплаћивати средства потребна за управљање и 
одржавање овог стамбеног фонда.
 4) О питањима управљања и одржавања стамбеног 
фонда, укључујући утрошак средстава за одржавање, 
надлежни орган управе за стамбене послове подноси 
годишњи извјештај Градоначелнику.

Члан 15.
 1) За особе које су враћене по основу споразума 
о реадмисији Градоначелник закључује уговор о закупу 
стамбене јединице у року од 48 сати од усељења у предметну 
стамбену јединицу;
 2) Уговор о закупу стамбене јединице може се 
закључити на период најдуже од 6 мјесеци са могућности  
продужења максимално додатних 6 мјесеци.
 3) По истеку 6 мјесеци, уколико надлежни центар 
за социјални рад утврди да припадају социјално угроженим 
домаћинствима, надлежни орган управе ће доставити на 
разматрање приједлог Комисији за одабир корисника из 
члана 10. ове Одлуке. 
 4) На основу одлуке о давању у закуп стамбене 
јединице за социјално угрожена домаћинства, Градоначелник 
са закупцем закључује уговор о закупу стамбене јединице у 
року од 30 дана од дана доношења Одлуке.  
 5) Уговор о закупу стамбене јединице може 
се закључити на период до три мјесеца уз могућност 
продужења у складу с моделом стамбеног збрињавања који 
је утврђен у оквиру овог Пројекта.

Члан 16.
 1) Престанак права закупа за кориснике из 
члана 3. став 1. тачка (1) ове одлуке наступа након истека 
ограниченог периода кориштења од 6 мјесеци.
 2) Уколико током трајања закупа дође до измјене 
личног статуса закупца с последицом да закупац више 
не испуњава услове који се односе на критерије, начин 
и поступак додјеле који су дефинисани овом  Одлуком, 
закуподавац ће раскинути уговор о закупу, уз отказни рок 
од 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана 
уредне доставе отказа.
 3) По сазнању за постојање разлога за раскид 
уговора о закупу на основу разлога из предходног става, 
закуподавац ће у року од 30 (тридесет) дана провјерити и 
утврдити постојање наведених индиција и донијети одлуку 
о раскиду уговора о закупу.
 4) Провјеру и утврђивање постојања индиција за 
раскид уговора врши орган управе надлежан за стамбене 
послове, а одлуку о раскиду уговора о закупу из става 3) 
овог члана доноси Градоначелник.

Члан 17.
 1) Уговор о закупу за кориснике из члана 3. став 
1. тачка 1) ове одлуке престаје протеком рока од 6 мјесеци, 
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а обавијест о престанку закупа се сачињава 30 дана прије 
истека уговора.

 2) Уговор о закупу престаје и: 

 (1) ако закупац, односно члан његовог заједничког 
домаћинства стекне право својине, односно право закупа на 
другој стамбеној јединици;
 (2) ако закупац не користи стамбену јединицу која је 
предмет закупа искључиво за редовно становање у периоду 
дужем од 60 (шездесет) дана, без обавјештења закуподавца; 
 (3) ако закупац из члана 3. став 1. тачка 2. ове 
Одлуке не плаћа закупнину, у складу са уговором о закупу; 
 (4) ако се накнадно утврди да је закупац дао нетачне 
или прећутао податке од значаја за утврђивање испуњености 
услова за остваривање права на стамбено збрињавање;
 (5) ако дође до промјена у имовинском статусу 
закупца (повећање висине прихода и слично); 
 (6) ако закупац крши кућни ред на начин да другим 
станарима онемогућава нормално 
кориштење стамбених јединица што се документује 
извјештајима надлежне полицијске управе;  
 (7) ако закупац без валидног објашњења престане 
да испуњава друге услове и одредбе утврђене уговором о 
закупу и овом Одлуком,

 3) Одлуку о раскиду уговора о закупу доноси 
Градоначелник на основу поступка проведеног од стране 
органа надлежног за стамбене послове.
 4) Закупац је дужан да у року од 15 дана од дана 
пријема одлуке о раскиду уговора о закупу ослободи 
стамбену јединицу од ствари и лица.

Члан 18.
 1) За коришћење стамбене јединице из уговора 
о закупу, утврђује се и плаћа закупнина која се користи у 
сврху одрживог управљања стамбеним фондом са учешћем 
појединих дијелова закупнине дефинисаних посебним 
одлукама о имплементацији специфичних пројеката 
стамбеног збрињавања. 
 2) Закупнина се формира на основу аргументирано 
процијењених трошкова за поједине дијелове закупнине у 
сврху непрофитног одржавања и управљања намјенским 
стамбеним фондом. 
 3) Висина закупнине  износи 0,50 КМ/м2.
 4) Ако се због измјене тржишних услова за 
одређивање закупнине промијени њен износ, закупац је 
дужан да плаћа промјењени износ закупнине уз обавезно 
потписивање одговарајућег анекса уговора, а на основу 
одлуке Скупштине Града.

Члан 19.
 1) Трошкови закупнине за угрожена домаћинства 
могу се субвенционирати, а висина субвенције се одређује 
у зависности од висине прихода чланова заједничког 
домаћинства закупца, величине стамбене јединице и висине 
трошкова одржавања стамбене јединице и заједничких 
дјелова стамбеног објекта.  
 2) Поступак за остваривање субвенционирања 
закупнине покреће закупац подношењем захтјева надлежној 
општинској служби уз достављање доказа потребних за 
остваривање овог права одмах по објави доношења одлуке о 
додјели стамбене јединице или најкасније након што почне 

тећи уговорни однос, а јаве се околности које могу бити 
основ за субвенционирање закупнине.

Члан 20.
 1) Средства за субвенционирање закупнине и 
других трошкова становања се уплаћују на посебан рачун 
из члана 14. став 3. ове Одлуке, а могу се обезбјеђивати из: 
средстава 

 Пројекта, буџета Града, буџета институција 
свих нивоа власти које су надлежне за питања социјално 
угрожених категорија на основу посебних споразума 
градске управе са заинтересованим актерима, те путем 
донација и других извора у складу са важећим прописима.
 2) У поступку обезбјеђења субвенције у складу 
са чланом 19. став 1. ове Одлуке, Град је дужан да 
благовремено у име закупца  обавља коресподенцију са 
надлежним институцијама које требају или могу бити 
носиоци обезбјеђења субвенције, ради остваривања права 
на субвенцију.

Члан 21.
 1) Градоначелник путем надлежног органа управе 
води посебну евиденцију о закљученим уговорима о закупу 
са евентуалним детаљима о субвенцијама.
 2) Кроз имплементацију Пројекта у градској 
управи инсталираће се софтвер за вођење евиденције 
о кориштењу и управљању стамбеним јединицима из 
члана 3. став 1. ове Одлуке. Одговорне особе именоване 
од стране Градоначелника ће бити обучене за кориштење 
софтвера.  Приступ софтверу, у циљу ефикасног праћења, 
биће омогућен МЉПИ БиХ и Републички секретаријат за 
расељена лица и миграције при Влади Републике Српске.

Члан 22.
 1) Стамбене јединице из члана 2. ове Одлуке у 
власништву су Града Бијељина.
 2) Стамбене јединице из претходног става не могу се 
откупљивати, насљеђивати, давати у подзакуп и отуђивати.  
 3) Градоначелник ће осигурати право власништва 
из става 1) и ограничења из става 2) овог члана кроз 
одговарајуће уписе у земљишним.

Члан 23.
 1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
Градначелник.  
 2) Град је дужан достављати МЉПИ БиХ и 
Републички секретаријат за расељена лица и миграције 
при Влади Републике Српске, годишње извјештаје о 
корисницима и пословним ефектима при управљању 
стамбеним фондом основаним у сврху социјалног стамбеног 
збрињавања, а у сврху благовременог информисања и у 
сарадњи са надлежним органом управе за стамбене послове, 
обезбиједити тражене податке и информације или приступ 
истим.

Члан 24.
 Евиденција стамбених јединица из члана 2. ове 
Одлуке у регистру некретнина града врши се у складу са 
чланом 30. Одлуке о оснивању, управљању, располагању 
и кориштењу стамбеног фонда уз примјену принципа 
социјалног становања („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 22/15 и 3/16).
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Члан 25.
 1)  Надлежне службе и установе града осигурат ће 
корисницима из члана 3. ове Одлуке приступ социјалним 
и другим правима под најповољнијим условима као 
грађанима, у складу са важећим прописима.
 2) С циљем подршке социјалној укључености и 
одрживој интеграцији корисника, орган управе надлежан за 
стамбене послове ће благовремено информисати кориснике 
о условима и поступку за остваривање социјалних, 
економских и других права, пружати помоћ у обезбјеђењу 
релевантне документације, укључујући бесплатну правну 
помоћ, те прикупљање докумената кад год је то могуће и 
вршити комуникацију са институцијама које су надлежне за 
питања социјално угрожених категорија.   

Члан 26.
 Корисници из члана 3. ове Одлуке неће бити 
изложени дискриминацији по основу расне припадности, 
вјероисповијести, етничког, националног или социјалног 
поријекла, повезаности са националном мањином, 
политичког или другог мишљења, нарочито не по основу 
чињенице расељења или по било ком другом основу.

Члан 27.
 Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и 
на начин њеног доношења.

Члан 28.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .

Број: 01-022-53/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. став (1) тачка б) 
Правилника  о  поступку  jавног  конкурса  за  располагање  
непокретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 29. сједници одржаној 
дана 26. јуна 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 915, 

К.О. ГЛОГОВАЦ

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

 - к.п. број 915, у нарави њива 4. класе, укупне 
површине 4806 м2,

уписане  у  Посједовни лист – извод, број 592, к.о. Глоговац 
на име Општине Бијељина, правног предника Града 
Бијељина, као посједника са 1/1 дијела и у зк.ул.бр. 664, к.о. 
Глоговац у корист Општине Бијељина, правног предника 
Града Бијељина, као носиоца права својине са 1/1 дијела, без 
терета. 

Члан 2.
 Према налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу 
града Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: И-452/19 од 19.06.2019. 
године предметна парцела је у обухвату Просторног плана 
општине Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“, 
број: 5/03) и налази се у ванстамбеној пословној подзони 
2 Града Бијељина, а тржишна вриједност непокретности 
означене као к.п. број 915, к.о. Глоговац, износи 1,50 КМ/
м2, што за површину од 4806 м2 износи укупно 7.209,00 КМ 
(словима: седамхиљададвијестотинедеветконвертибилнихм
арака).

Члан 3.
  За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне 
продајне цијене непокретности, с тим што тај износ не може 
бити испод 1.000,00 КМ, тако да за парцелу означену као к.п. 
број 915, к.о. Глоговац кауција износи 1.000,00 КМ.

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

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

Члан 5.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина спровешће   Комисија за спровођење  јавног  
конкурса за  продају, односно  оптерећење  правом  грађења 
непокретности  у  својини  Града Бијељина („Службени  
гласник Града Бијељина“, број: 18/16).

Члан 6. 
  Објава Огласа за продају непокретности 
лицитацијом из члана 1. Одлуке извршиће се у „Семберским 
новинама“, Дневним новинама ДОО „ОСЛОБОЂЕЊЕ 
СЕРВИСИ“ Сарајево, Огласној плочи Градске управе Града 
Бијељина и веб страници Града Бијељина. 

Члан 7.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.

Члан 8.
 Трошкове израде Уговора  о  купопродаји  као  и  
књижења  истог  у  јавним  евиденцијама  непокретности  

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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сноси купац.

Члан  9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-54/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. став (1) тачка б) 
Правилника  о  поступку  jавног  конкурса  за  располагање  
непокретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 29. сједници одржаној 
дана 26. јуна 2019. године, донијела је

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

НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 937/1, К.О. БИЈЕЉИНА 2

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

 - к.п. број 937/1 звн. „Саџи бара“ у нарави воћњак 3. 
класе у површини од 4400 м2 и
 - к.п. број 937/1 звн. „Саџи бара“ у нарави њива 1. 
класе у површини од 5477 м2,

 укупне површине 9877 м2, уписане  у  Лист 
непокретности, број 5475, к.о. Бијељина 2 на име Општине 
Бијељина, правног предника Града Бијељина, као корисника 
са 1/1 дијела и у зк.ул.бр. 5033, к.о. Бијељина 2 у корист 
Општине Бијељина, правног предника Града Бијељина, као 
носиоца права својине са 1/1 дијела, без терета. 

 Непокретност из члана 1. ове Одлуке купује се ради 
привођења намјени регулационог плана „Индустријска зона 
1“ („Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/14), по којем 
је предметна парцела намијењена за комерцијалне, занатске 
и услужне дјелатности са складишним, административним 
и осталим садржајима.

Члан 2.
 Према налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу 
града Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: И-461/19 од 20.06.2019. 
године предметна парцела је у обухвату регулационог плана 
„Индустријска зона 1“ („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 2/14), као спроведнебог документа просторног 
уређења у петој стамбено – пословној зони Града Бијељина, 
а тржишна вриједност непокретности означене као к.п. број 

937/1 к.о. Бијељина 2, износи 15,00 КМ/м2, што за површину 
од 9877 м2 износи укупно 148.155,00 КМ (словима: сточетрд
есетосамхиљадастопедесетпетконвертибилнихмарака).

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су дужни 
уплатити на име кауције износ од 10% од почетне продајне 
цијене непокретности, тако да за парцелу означену као к.п. 
број 937/1 к.о. Бијељина 2 кауција износи 14.815,50 КМ.

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

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

Члан 5.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина спровешће   Комисија за спровођење  јавног  
конкурса за  продају, односно  оптерећење  правом  грађења 
непокретности  у  својини  Града Бијељина („Службени  
гласник Града Бијељина“, број: 18/16).

Члан 6. 
 Објава Огласа за продају непокретности 
лицитацијом из члана 1. Одлуке извршиће се у „Семберским 
новинама“, Дневним новинама ДОО „ОСЛОБОЂЕЊЕ 
СЕРВИСИ“ Сарајево, Огласној плочи Градске управе Града 
Бијељина и веб страници Града Бијељина. 

Члан 7.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.

Члан 8.
 Трошкове израде нотарске исправе – уговора о 
купопродаји, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама 
непокретности, као и трошкове уписа права својине у 
јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.

Члан  9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-58/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 На основу члана 23. став (1) и (2) и члана 53. став 
(1) и (2) Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/1), 
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члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 29. сједници одржаној дана 26. јуна 2019. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. 

БРОЈ 4666/2, 
К.О. ЦРЊЕЛОВО ДОЊЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком стиче се својина на непокретности 
означеној као:

 - к.п. број 4666/2, у нарави њива 4. класе, површине 
683 м2,

 уписана у Посједовни лист – извод, број 177, 
к.о. Црњелово Доње на име Ђокић (Ђокин) Будимира 
као посједника са 1/1 дијела. Предметна парцела је у 
поступку комасације додијељена Ђокић (Ђокин) Будимиру, 
правоснажним Рјешењем Комисије за комасацију, број: 
01/2-479-284 од 21.03.1987. године.

 Непокретност из става 1. ове Одлуке купује 
се ради реализације Пројекта за изградњу система за 
наводњавање на подручју Доњег Црњелова за изградњу 
пумпне станице.

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која 
је утврђена налазом о извршеном утврђивању оквирне 
тржишне вриједности непокретности - земљишта ЈП 
„Дирекција за развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина, број: 
И-453/19 од 19.06.2019. године. Према Налазу, вриједност 
непокретности означене као к.п. број 4666/2, к.о. Црњелово 
Доње, чија је укупна површина 683 м2, износи 4.000,00 КМ, 
коју  купопродајну  цијену  ће  Град  Бијељина  исплатити 
Ђокић (Ђокин) Будимиру.
     

Члан 3.
 На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у јавним 
евиденцијама  непокретности извршиће се упис посједа и 
права својине у корист Града Бијељина са 1/1 дијелом.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности - земљишта описаног у члану 1. ове Одлуке, 
по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

Члан 5.
 Трошкове израде нотарске исправе – Уговора о 
купопродаји, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама 
непокретности, као и трошкове уписа права својине у 
јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-56/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) алинеја 13) Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став (3) тачка д) 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 39. 
став (2) алинеја 14) Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 29. сједници одржаној дана 26. јуна 2019. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. БРОЈ 2455, К.О. БИЈЕЉИНА 
2 У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПРЕДУЗЕЋУ ЗА 
ИНЖИЊЕРИНГ, ГРАДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 
„RIMAX INVEST“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА РАДИ 

ОБЛИКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

Члан 1.
 Oвом Одлуком Град Бијељина, ради обликовања 
грађевинске честице у складу са важећим Регулационим 
планом „Центар Града“ (“Службени гласник Града  
Бијељина”, број: 6/19), непосредном  погодбом  продаје:

 - Предузећу за инжињеринг, градњу, трговину и 
услуге „RIMAX INVEST“ д.о.о. Бијељина, са сједиштем у 
Бијељини, градско грађевинско земљиште означено као к.п. 
број 2455 звн. „ул. Војвођанских бригада“, у нарави стамбена 
зграда површине 151 м2, уписана у Посједовни лист -  извод, 
број 830, к.о. Бијељина 2 на име Скупштине општине као 
посједника са дијелом 1/1 и у зк уложак број 11802, к.о. 
Бијељина 2 у корист Општине Бијељина као носиоца права 
својине са дијелом 1/1, без терета, као правног предника 
Града Бијељина.

 Према регулационом плану „Центар Града“ 
(“Службени гласник Града  Бијељина”, број: 6/19), дио 
парцеле означене као к.п. број 2455 и парцела означена као 
к.п. број 2456, све к.о. Бијељина 2 чине једну грађевинску 
парцелу на којој је предвиђена изградња вишепородичног 
стамбеног и стамбено-пословног објекта спратности П+5.

 Предузеће за инжињеринг, градњу, трговину и 
услуге „RIMAX INVEST“ д.о.о. Бијељина закључило је 
са власником парцеле означене као к.п. број 2456, к.о. 
Бијељина 2 Уговор о заједничкој градњи и диоби, број ОПУ-
468/2017 од 13.04.2017. године код нотара Љубице Шекарић 
из Бијељине.

Члан 2.
 Према налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу 
града“ д.о.о. Бијељина, број И-454/19 од 19.06.2019. године, 
предметна парцела је у обухвату спроведбеног документа 
просторног уређења, регулационог плана „Центар Града“ 
(“Службени гласник Града  Бијељина”, број: 6/19) у првој 
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стамбено – пословној зони Града Бијељина уз улицу 
Меше Селимовића, преко пута раскрснице са улицом 
Војводе Степе. Према Регулационом плану „Центар Града“ 
(“Службени гласник Града  Бијељина”, број: 6/19), иста 
улази у грађевинску парцелу број 1 у површини од око 124 
м2 и грађевинску парцелу број 2 у површини од око 22 м2 
и планирану саобраћајницу у укупној површини од око 
5 м2. Како парцела означена као к.п. број 2455 у највећем 
дијелу улази у планиране грађевинске парцеле, односно у 
исте  уноси објекат који својим положајем, без обзира на 
тренутно стање има тржишну вриједност, и имајући у виду 
горе наведено, будући  инвеститор треба да обезбједи нето 
простор у површини од око 176 м2 у будућим објектима 
на обје грађевинске парцеле. Како се накнада умјесто у 
простору  рјешава у новчаном износу, обрачун је извршен 
у висини просјечне грађевинске вриједности планираног 
објекта увећане за трошкове добијања потребних дозвола 
и рјешавања имовинских односа и за ову локацију износи 
1.300,00 КМ/м2,  што за 185 м2 износи 240.500,00 КМ (185 
м2х1.300,00 КМ/м2= 240.500,00 КМ). Дио парцеле означене 
као к.п. број 2455 који у површини од око 5 м2 улази у 
планирану саобраћајницу, вриједност  исте према члану 
5. Одлуке о утврђивању просјечно остварених јединичних 
цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 11/14), износи 
135,00 КМ/м2, што за 5 м2 укупно износи 675,00 КМ.

 Укупна  вриједност парцеле означене као к.п. број 
2455, к.о. Бијељина 2 укупно износи 241.175,00 КМ.

Члан  3.
 Предузеће за инжењеринг, градњу, трговину 
и услуге „RIMAX INVEST“ д.о.о. Бијељина  ће  износ  
купородајне  цијене  од  241.175,00 КМ  исплатити тако  што  
ће:
 - у  року  од 15  дана  од  дана  закључења  уговора  
исплатити  износ  од  24.117,50 КМ
 - преостали  износ купопродајне  цијене  од  
217.057,50 КМ  уплатити  до 31. децембра 2019. године.

Члан  4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на 
основу ове Одлуке  закључи код нотара Уговор о купопродаји 
непокретности - земљишта описане у члану 1. ове Одлуке, 
по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

Члан 5.
 Трошкове израде нотарске исправе – Уговора о 
купопродаји, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама 
непокретности, као и трошкове уписа права својине у 
јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.

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

Број: 01-022-57/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. став 1. тачка б)  
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике  Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12) и члана  39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 29. сједници одржаној 
дана 26. јуна 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 
2099/1, К.П. БРОЈ 2099/2 И К.П. БРОЈ 2099/5, СВЕ К.О. 

БИЈЕЉИНА 2

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

 - к.п. број 2099/1, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
зграда образовања, површине 394 м2;
 - к.п. број 2099/1, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
помоћна зграда, површине 55 м2;
 - к.п. број 2099/1, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
земљиште уз шк. и ист. зг.   површине 307 м2;
 - к.п. број 2099/2, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
земљиште уз шк. и ист. зг.  површине 120 м2;
 - к.п. број 2099/5, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
земљиште уз шк. и ист. зг.  површине 903 м2;
 
 све уписане у Лист непокретности  број 6909  к.о. 
Бијељина 2 на име Града Бијељина  као корисника са 1/1 
дијела и у зк. уложак број 779 к.о. Бијељина 2 у корист  Града 
Бијељина као носиоца права својине са 1/1 дијела, без терета.

 Према Регулационом плану “Лединци 1” 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/14), предметне 
парцеле  чини двије грађевинске парцеле и то:

 1. к.п. број 2099/1, укупне површине 756 м2 и к.п. 
број 2099/2, површине 120 м2, што укупно износи 876 м2, 
чине једну грађевинску парцелу на којој је  предвиђена 
изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта 
спратности П+5 (Прва  грађевинска  парцела).

 Како у ову грађевинску парцелу улази дио к.п. број 
2099/1 у нарави зграда  образовања која по Регулационом 
плану „Лединци 1“ (у површини од око 12 м2) улази у  
планирану саобраћајницу, а иста се није могла формирати 
као посебна парцела до рушења објекта, потенцијални 
купац се обавезује да након формирања грађевинске 
парцеле, дио који припада саобраћајници по  РП пренесе на 
Град  Бијељина, без накнаде.                                                            

 2. к.п. 2099/5, површине 903 м2 и чини једну 
грађевинску парцелу на којој је  предвиђена изградња 
вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности 
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П+4 ( Друга  грађевинска  парцела). 

 Прилаз овој грађевинској парцели обезбијеђен 
је преко к.п. број 2099/3, к.о. Бијељина 2, која представља 
дио планиране саобраћајнице и у власништву је Града 
Бијељина и дијела парцеле к.п. 2099/1, к.о. Бијељина 2 који се 
надовезује на к.п. број 2099/3, а до реализације Регулационог 
плана „Лединци 1“.

Члан 2.
 Продајна цијена непокретности из члана 1. ове 
Одлуке према Приједлогу почетне лицитационе цијене 
непокретности ЈП „Дирекција за развој и изградњу града 
Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: И-457/19 од 19.06.2019. 
године, укупно износи 510.000,00 КМ (словима: петстотин
адесетхиљадаконвертибилнихмарака).

Члан 3.
 С обзиром да Купац  непокретности  из  члана 1. ове 
Одлуке (за обје грађевинске парцеле) може бити само једно 
физичко или правно лице, за учешће у поступку непосредне 
погодбе учесник је дужан уплатити износ од 10% од укупне 
продајне цијене, односно износ од 51.000,00 КМ (словима: 
педесетједнахиљадаконвертибилнихмарака), на јединствен  
рачун трезора Града Бијељина.

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

Члан 5.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина спровешће градска  Комисија за спровођење  
јавног  конкурса за  продају, односно  оптерећење  правом  
грађења непокретности  у  својини  Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 18/16).

 Објава Огласа за продају непокретности 
лицитацијом из члана 1. ове Одлуке извршиће се у 
„Семберским новинама“, Дневним новинама ДОО 
„ОСЛОБОЂЕЊЕ СЕРВИСИ“ Сарајево, Огласној плочи 
Градске управе Града Бијељина и веб страници Града 
Бијељина. 

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

Члан 7.
 Трошкове израде нотарске исправе – уговора о 
купопродаји, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама 
непокретности, као и трошкове уписа права својине у 
јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.

Члан 8.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности 
означене као к.п. број 2099/1, к.п. број 2099/2 и к.п. број 
2099/5, све к.о. Бијељина 2 („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 22/18).

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-55/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) и члана 29. став 1. алинеја 3. Статута Агенције 
за развој малих и средњих предузећа града Бијељина број: 
64/17 од 25.01.2017. године, Скупштина Града Бијељина на 
29. сједници одржаној дана 26. јуна 2019. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 1.  Славиша Јовановић из Бијељине, разрјешава се 
дужности директора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа града Бијељина, због неусвајања Извјештаја о 
раду са финансијским извјештајем Агенције за развој малих 
и средњих предузећа града Бијељина за 2018. годину и 
Програма рада са финансијским планом Агенције за развој 
малих и средњих предузећа града Бијељина за 2019. годину.

 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

 Скупштина града Бијељина одржала је 25. редовну 
сједницу дана 26.02.2019. године. На дневном реду сједнице 
било је 13 тачака, које су се дијелом односиле на извјештаје о 
раду за 2018. годину и програме рада за 2019. годину јавних 
установа чији је оснивач Град. Разматрање Извјештаја о 
раду са финансијским извјештајем Агенције за развој малих 
и средњих предузећа града Бијељина за 2018. годину са 
Програмом рада и финансијским планом за 2019. годину 
било је предвиђено као шеста тачка дневног реда сједнице 
одржане дана 26.02.2019. године. 

 Из садржине Извода из записника са 25. сједнице 
Скупштине града Бијељина одржане дана 26.02.2019. године, 
произилази да је образложење по овој (6-ој) тачки дневног 
реда дао Славиша Јовановић, директор Агенције за развој 
малих и средњих предузећа града Бијељина, који је укратко 
образложио Извјештај о раду са финансијским извјештајем 
Агенције за развој малих и средњих предузећа града 
Бијељина за 2018. годину са Програмом рада и финансијским 
планом за 2019. годину. Након тога, у расправи по тој тачки 
дневног реда учествовали су одборници Драган Кнежевић 
и Александар Ђурђевић, након чега је директор Агенције 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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Славиша Јовановић дао додатна појашњења у вези са 
њиховим наводима.
 Из садржине Извода из записника са 25. сједнице 
Скупштине града Бијељина одржане дана 26.02.2019. године 
произилази да је након завршене расправе предсједавајући 
ставио на гласање Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем Агенције за развој малих и средњих предузећа 
града Бијељина за 2018. годину са Програмом рада и 
финансијским планом за 2019. годину, који нису усвојени, 
јер је 24 одборника гласало ‘’уздржан’’, без гласова ‘’за’’ и 
без гласова ‘’против’’, те је донијет Закључак број 01-013-
25-5/19 да се не усваја Извјештај о раду са финансијским 
извјештајем Агенције за развој малих и средњих предузећа 
града Бијељина за 2018. годину и да се не даје сагласност на 
Програм рада и финансијски план за 2019. годину

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) 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 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано је да Скупштина града именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је 
Град оснивач или суоснивач. Члсном 29. став 1. алинеја 3. 
Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа града 
Бијељина број 64/17 од 25.01.2017. године прописано је да је 
критеријум за разрјешење директора Агенције неусвајање 
Извјештаја о раду Агенције и Програма рада Агенције од 
стране Скупштине града. Имајући у виду чињеницу да 
Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције 
за развој малих и средњих предузећа града Бијељина за 
2018. годину са Програмом рада и финансијским планом за 
2019. годину нису усвојени на сједници Скупштине Града 
Бијељина одржаној дана 26.02.2019. године, те да је тиме 
испуњен критеријум за разрјешење директора установе, 
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: 01-111-39/19
Бијељина,
Датум: 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), 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 29. сједници одржаној дана 
26. јуна 2019. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  Татјана Благојевић из Бијељине, именује се за 
вршиоца дужности директора Агенције за развој малих и 
средњих предузећа града Бијељина.

 2. Именована  ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа 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 гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) 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: 01-111-40/19
Бијељина,
Датум: 26. јун 2019. 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. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 29. сједници одржаној дана 26. јуна 2019. 
године, донијела је  

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

АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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I
 У Комисију за избор директора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Града Бијељина, именују се: 

 1. Стојан Јововић, предсједник
 2. Весна Радикић, члан
 3. Милан Лазић, члан
 4. Младенка Вујадиновић, члан
 5. Амир Мусић, 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 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном 
року, по потреби прибави додатне информације о 
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су 
ушли у ужи избор и након тога 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) Скупштини града упућује приједлог кандидата 
за директора 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: 01-111-42/19
Бијељина,
Датум: 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36. Пословника 
о раду Скупштине града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на 
29. сједници одржаној дана 26. јуна 2019. године,  донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Драган Кнежевић, разрјешава се дужности члана 
Комисије за избор и именовања Скупштине града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је 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, док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број  чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).

 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине 
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из 
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, 
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају 
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна 
тијела Скупштине. 

 Дана 24.12.2018. године на 23. сједници Скупштине 
града Бијељина, донијето је Рјешење о именовању Драгана 
Кнежевића за члана Комисије за избор и именовања 
Скупштине града Бијељина. Имајући у виду чињеницу 
да је Драган Кнежевић дао оставку на мјесто одборника у 
Скупштини града Бијељина, ријешено 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: 01-111-43/19
Бијељина,
Датум: 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези 
са чланом 50. став 1. Пословника о раду Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на 29. сједници одржаној дана 
26. јуна 2019. године, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за избор и именовања Скупштине 
Града Бијељина именује се:

 - Александар Ђурђевић, члан
  

 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 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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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 , док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број  чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).

 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из 
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, 
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају 
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна 
тијела Скупштине, док је чланом 50. став 1. прописано да 
Комисија за избор и именовања има предсједника, замјеника 
предсједника и пет чланова који се бирају из реда одборника 
у Скупштини.
 Дана 24.12.2018. године на 23. сједници Скупштине 
града Бијељина, донијето је Рјешење о именовању Драгана 
Кнежевића за члана Комисије за избор и именовања 
Скупштине града Бијељина. Драган Кнежевић је дао оставку 
на мјесто одборника у Скупштини града Бијељина, након 
чега је донијето рјешење о његовом разрјешењу. Комисија 
за избор и именовања је утврдила приједлог кандидата за 
члана Комисије. Након проведеног јавног гласања утврђено 
је да је приједлог 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: 01-111-44/19
Бијељина,
Датум: 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36. Пословника 
о раду Скупштине града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на 
29. сједници одржаној дана 26. јуна 2019. године,  донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА MJEСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.   Драган Кнежевић, разрјешава се дужности члана 
Комисије за мјесне заједнице Скупштине града Бијељина.

 2.   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је 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, док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број  чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).

 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине 
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из 
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, 
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају 
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна 
тијела Скупштине. 

 Дана 17.11.2016. године на конститутивној сједници 
Скупштине града Бијељина, донијето је Рјешење о избору 
Комисије за мјесне заједнице Скупштине града Бијељина. 
Имајући у виду чињеницу да је Драган Кнежевић дао 
оставку на мјесто одборника у Скупштини града Бијељина, 
ријешено 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: 01-111-45/19
Бијељина,
Датум: 26. јун 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са 
чланом 72. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на 29. сједници одржаној дана 
26. јуна 2019. године, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МЈЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  У Комисију за мјесне заједнице Скупштине Града 
Бијељина именује се:

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 - Александар Ђурђевић, члан
  
 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 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је 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 , док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број  чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).

 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из 
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, 
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају 
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна 
тијела Скупштине, док је чланом 72. прописано да Комисија 
за мјесне заједнице има предсједника и осам чланова који се 
бирају из реда одборника и других лица.
 Дана 17.11.2016. године на конститутивној сједници 
Скупштине града Бијељина, донијето је Рјешење о избору 
Комисије за мјесне заједнице Скупштине града Бијељина. 
Драган Кнежевић је дао оставку на мјесто одборника у 
Скупштини града Бијељина, након чега је донијето рјешење 
о његовом разрјешењу. Комисија за избор и именовања је 
утврдила приједлог кандидата за члана Комисије за мјесне 
заједнице. 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: 01-111-46/19
Бијељина,
Датум: 26. јун 2019. год.

 На основу члана 11. став 6. и члана 12. Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 78/11 и 106/15), члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 5. 
Одлуке о висини боравишне таксе која се плаћа на подручју 

града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
3/16), Скупштина Града Бијељина на 29. сједници одржаној 
дана 26. јуна 2019. године донијела је 

И З М Ј Е Н У  П Р О Г Р А М А
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 
НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ 
ПРИХОДА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I
 У члану III став 1. тачка 4. Програма коришћења 
средстава прикупљених на рачуну посебних намјена по 
основу прихода од боравишне таксе („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 4/19), мијења се и гласи: „4. Пројекти 
Прослава Пантелинских дана и Нова година ..26.000,00 КМ“.

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

Број: 01-022-59/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. 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 29. сједници одржаној дана 26. јуна 2019. 
године, расписала је

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

 I ДИРЕКТОР  АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

 II     ОПИС ПОСЛОВА 

        Директор заступа и представља агенцију, одговара за 
законитост рада, организује и руководи радом агенције, 
припрема програм рада са финансијским планом и годишњи 
извјештај о пословању, предлаже акта која доноси управни 
одбор, извршава одлуке управног одбора и предузима мјере 
за њихово спровођење, доноси Правилник о организацији 
и систематизацији радних мјеста, обавља и друге послове у 
складу са законом и статутом.

 III     М А Н Д А Т

 Директор из тачке I именује се на период од 4 
(четири) године.

 IV    С Т А Т У С

 Уговором о међусобним правима и обавезама 
који директор закључује са Управним одбором утврђује се 
радно-правни статус, плата и друга примања директора по 
основу радa. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 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 

 • висока стручна спрема, завршен факултет 
економског или правног смјера образовања
 • потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави правни субјект
 • најмање три године радног искуства у струци,
 • посједовање руководних и оранизационих 
способности,
 • доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 • програм рада. 

 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 и 36/19) и другим 
законима. Кандидати не могу бити лица која су на функцији 
у политичкој странци.

 VIII  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву кандидати достављају доказе о 
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или 
овјереној копији:
 - биографију о кретању у служби, Увјерење о 
држављанству (не старије од шест мјесеци), Увјерење да 
кандидат није осуђиван, извод из матичне књиге рођених, 
својеручно потписане и овјерене изјаве о испуњавању 
општих услова из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке VII конкурса, 
диплому, доказ о радном искуству у струци и Програм рада. 
 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 ‘’Oслобођење’’.

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

Број: 01-022-41/19
Бијељина,
Датум, 26. јун 2019. 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;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-08/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-08/19

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

САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 8.547,01 КМ (без ПДВ-а) односно 
10.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  из 
буџета за 2019. годину са буџетске ставке:“Издаци за остале 
вишегодишње засаде“ економски код 511500; потрошачка 
јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга  је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2019. године . 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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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: 02-404-131/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 17.06.2019. 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 

РОБА ШИФРА: ДД-03/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА  под шифром: 
ДД-03/19

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

НАБАВКА ОПРЕМЕ  ЗА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА 
ЗМАЈ“ НА ЛЕДИНЦИМА 

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  21.367,53 КМ (без ПДВ-а) 
односно 25.000,00 КМ (са ПДВ-ом). 
 Средства су обезбијеђена из буџета за 2019. 
године са буџетске ставке „Набавка опреме-инвестиције у 
образовању “ економски код: 511300, потрошачка јединица 
0005210.

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

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

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

задовољавајуће понуде.  

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

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

Број: 02-404-132/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 17.06.2019. 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 ; 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: ДД-13/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-13/19

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ ДОМ У БИЈЕЉИНИ –II ФАЗА 

(РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  106.837,61 КМ (без ПДВ-а) 
односно 125.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2019. године са буџетске ставке 
„Реконструкција спортских објеката“ економски код: 
511200, потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка 

V
 Рок за реализацију предметних радова је 60 
(шездесет) дана од дана увођења у посао. Извођач радова 
ће бити уведен у посао у року од 10 (десет) дана од дана 
потписивања уговора, а крајњи рок за реализацију уговора 
је 60 (шедзесет) дана од дана увођења у посао.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-133/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 18.06.2019. 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 ; 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: ДД-12/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-12/19

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА 
СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ-

II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКЕТА)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  119.658,12 КМ (без ПДВ-а) 
односно 140.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2019. године са буџетске ставке 
„Реконструкција спортских објеката“ економски код: 
511200, потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење е-Аукције.

V
 Рок за реализацију предметних радова је 45 
(четрдесетпет) дана од дана увођења у посао. Извођач 
радова ће бити уведен у посао у року од 10 (десет) дана 
од дана потписивања уговора, а крајњи рок за реализацију 
уговора је 45 (четрдесетпет) дана од дана увођења у посао.

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: 02-404-135/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 18.06.2019. 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;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;02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: БиЗ-02-П1/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци РОБА  
под шифром: БиЗ-02-п1/19

II
 За потребе Одјељења за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих роба:

НАБАВКА ДВА АЛУМИНИЈУМСКА ЧАМЦА И ДВА 
ВАНБРОДСКА МОТОРА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 22.222,23 КМ (без ПДВ-а) 
односно 26.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су 
обезбијеђена из буџета за 2019. годину са буџетске ставке 
“Набавка опреме-ЦЗ“  економски код 511300;  потрошачка 
јединица 0005180 . 

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

V
 Предвиђени крајњи рок реализације је 45 
(четрдесетпет) дана од дана потписивања Уговора. 

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

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

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

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

Број: 02-404-134/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 18.06.2019. 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; 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-20-П1/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци радова  
под шифром: СКП-20-п1/19

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

ИЗГРАДЊА  ВОДОВОДНИХ МРЕЖА  У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 153.846,15  КМ (без ПДВ-а) 
односно 180.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Грађани мјесних 
заједница суфинансирају 20% радова што износи 30.769,23 
КМ (без ПДВ-а).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију предметних радова je од дана 
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2019. 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: 02-404-136/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 21.06.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’
’,број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СГ-02/19

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 23.05.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” 
бр.38/19 од 31.05.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНИХ СЈЕДНИЦА И 
ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ И ДАНА 
ГРАДА, понуду је доставио следећи понуђач:

 1 . ДОО  „РТВ БН “ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ДОО  „РТВ БН“ Бијељина није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога:
 - Изјава из члана 45. 47. и 52. ЗЈН нису достављене 
у складу са тендерском документацијом, јер не садрже број 
службеног гласника БиХ у коме је објављено обавјештење о 
јавној набавци; 
 - није достављена потврда Регулаторне агенције 
БиХ о покривености земаљским сигналом Града Бијељина, 
РС  и БиХ; 
 -  није достављен Извјештај овлашћене релевантне 
агенције „ Audience Measurement“ о мјерењу гледаности 
телевизијског програма у РС.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-111/19 од 
14.06.2019. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 
  

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 
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директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који 
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-111/19
Бијељина, 
Датум: 18.06.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’
’,број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СКП-11(2 Лота)-П1/19-Лот 1

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 28.05.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” 
бр.38/19 од 31.05.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈE НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 1:  Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина
 ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина;
 
 За ЛОТ 1:  Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина понуде су доставили следећи понуђачи:

 -  ДОО  “Бијељина пут” Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да ниједна од примљених понуда није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 -Понуда ДОО „Бијељина пут“ Бијељина  није узета 
у разматрање из разлога што понуђена цијена у износу 
од 56.568,00 КМ (без ПДВ-а) превазилази средства од 
планираних средстава за реализацију ове јавне набавке.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 

став (2) тачка е) Закона о јавним набавкама, из разлога 
што су цијене свих прихватљивих понуда знатно више од 
осигураних средстава за предметну набавку.

I V
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
114/19 од 19.06.2019. године је саставни дио ове Одлуке о 
поништењу поступка. 

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, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-114/19-Лот 1
Бијељина, 
Датум: 26.06.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16;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 ОТКАЗУ ПОСТУПКА

у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
шифра: ОЗП-17/19

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана 
21.05.2019. године, а који се односи на набавку услуга: 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуде су 
доставили следећи понуђач:

 1. ДОО „Сигурно“ Бијељина; 
 2. АД „Компанија Боксит“ Милићи

II 
 Понуђач доо ‘’Сигурно’’ Бијељина уложио је жалбу 
на Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-
108/19 од 13.06.2019.године која је уредна, благовремена 
и изјављена од овлаштеног лица. Након изјављене жалбе 
протоколисане код Уговорног органа број: 02-404-108/19 
од 18.06.2019. године понуђача доо ‘’Сигурно’’ Бијељина 
Комисија за јавне набавке је установила да је уложена жалба 
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основана и усваја се у потпуности.
 
 Наиме, Комисија за јавне набавке је након изјављене 
жалбе извршила увид у Правилник о техничким прегледима 
возила (‘’Службени гласник БиХ’’, број:33/19) и утврдила 
следеће:
 
 - Предметна јавна набавка је покренута 07.05.2019.
године а нови Правилник о техничким прегледима возила 
(‘’Службени гласник БиХ’’, број:33/19) је објављен 
10.05.2019.године и ступио је на снагу осам дана од дана 
објаве. Према члану 34. став 1) Правилника о техничким 
прегледима возила (‘’Службени гласник БиХ’’, број:33/19) 
прописано је да све станице за технички преглед возила 
примјењују цијене утврђене Јединственим цјеновником 
услуга техничких прегледа возила у Босни и Херцеговини 
који је дат у Прилогу бр.12 и чини саставни дио овог 
Правилника. Након увида у поменути правилник Комисија 
констатује да нису дозвољена одобравања никаквих попуста 
или рабата јер су правилником јасно прописане јединствене 
цијене услуга техничких прегледа возила и да су све 
станице за технички преглед возила у обавези да користе 
утврђени јединствени цјеновник услуга техничких прегледа 
возила у Босни и Херцеговини. Како је у вријеме вођења 
поступка предметне јавне набавке донесен нови Правилник 
о техничким прегледима возила (‘’Службени гласник 
БиХ’’, број:33/19), којим су цијене утврђене Јединственим 
цјеновником услуга техничких прегледа возила у Босни 
и Херцеговини, предметна јавна се не може реализовати 
у складу са условима из тендерске документације, те се 
поступак отказује у складу са чланом 69. Став (3) Закона о 
јавним набавкама.

III
 Поступак се отказује у складу са чланом 69. став 
(3)  Закона о јавним набавкама БиХ, због доказивих разлога 
који су ван контроле уговорног органа и који се нису могли 
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

I V
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-108/19 од 13.06.2019.
године.

V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-108/19 од 
21.06.2019. године је саставни дио ове Одлуке о отказу 
поступка. 

VI 
 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, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

VII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-108/19
Бијељина, 
Датум: 25.06.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-16/19

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
17.05.2019. године и у Сл.гласнику Бих бр.36/19 од 24.05.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: “Oсигурање и 
регистрација службених аутомобила Градске управе Града 
Бијељина “, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. АД „Нешковић осигурање“ Бијељина
 2. АД „Осигурање Аура“ Бања Лука
 3. ДД „Сарајево осигурање“ Сарајево
 4. ДД „Дрина осигурање“ Милићи
 5. АД „Атос осигурање“ Бијељина
 6. ДД „ Аса Осигурање“ Сарајево

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, извршено вредновање  

 1. АД „Атос осигурање“ Бијељина ............................
............................................................16.158,33 КМ без ПДВ-а
 2. ДД „Сарајево осигурање“ Сарајево .......................
............................................................18.968,32 КМ без ПДВ-а
 3. ДД „ Аса Осигурање“ Сарајево .............................
...........................................................20.000,12  КМ без ПДВ-а
 4. ДД „Дрина осигурање“ Милићи ............................
............................................................20.528,82 КМ без ПДВ-а
 5. АД „Нешковић осигурање“ Бијељина ...................
............................................................20.728,72 КМ без ПДВ-а
 6. АД „Осигурање Аура“ Бања Лука .........................
............................................................21.779,70 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 АД „Атос осигурање“ Бијељина,  са понуђеном 
цијеном у  износу од: 16.158,33 КМ (без ПДВ-а) 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-109/19 од 
14.06.2019. 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. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-109/19
Бијељина, 
Датум: 18.06.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17 ; 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-15/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 23.05.2019.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.38/19 од 31.05.2019.године, а 
која се односи на набавку услуга: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 
И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА понуду 
су доставили следећи понуђачи:

 1.  ДД „БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ“ БРЧКО
 2. ДД ‘’АСА ОСИГУРАЊЕ’’ САРАЈЕВО

 3. АД “АТОС ОСИГУРАЊЕ’’ ФИЛИЈАЛА 
БИЈЕЉИНА

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да су све доствљене понуде у потпуности  испуниле 
услове предвиђене тендерском документацијо, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде утврђена следећа ранг листа: 

 1. АД ‘’АТОС ОСИГУРАЊЕ’’ филијала Бијељина ..
.............................................................................. 24.741,35 КМ
 2. ДД ‘’АСА ОСИГУРАЊЕ’’ Сарајево .......................
.............................................................................. 27.882,17 КМ
 3. ДД ‘’БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ’’ Брчко ...............
.............................................................................. 30.345,64 КМ

оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 АД ‘’АТОС ОСИГУРАЊЕ’’ филијала Бијељина, са 
понуђеном цијеном у  износу од:24.741,35 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
106/19 од 17.06.2019. 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. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива. 

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, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-106/19
Бијељина, 
Датум: 25.06.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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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  ДД-07/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
28.05.2019.године и у Сл.гласнику Бих бр.38/19 од 31.05.2019.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА 
ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ - IV ФАЗА 
(ЗАНАТСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ), понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: 196.465,80 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледуи оцјени понуда број: 02-404-
103/19 од 19.06.2019. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број: 02-404-103/19
Бијељина, 
Датум: 25.06.2019. год.

         На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’
’,број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

јавне набавке СКП-11(2 Лота)-П1/19-Лот 2

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 28.05.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” 
бр.38/19 од 31.05.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈE НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 1:  Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина
 ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина;

 За ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина, а понуде је доставили 
следећи понуђач:

 -  ДОО  “SACOM” Сарајево

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО  “SACOM” Сарајево  у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО  “SACOM” Сарајево, са понуђеном цијеном у  
износу од: 38.461,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
114/19 од 19.06.2019. године је саставни дио ове Одлуке.

I V
 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. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива. 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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  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, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-114/19-Лот 2 
Бијељина, 
Датум: 26.06.2019. год.

 На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у 
вези са чланом 3. и 7. Закона о о рачуноводству и ревизији 
РС („Службени гласник РС“, број 94/15) и члана 71.Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 
09/17), Градоначелник д о н о с и :

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
 О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 
ПОЛИТИКАМА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Правилник о рачуноводству и рачуноводственим 
политикама за кориснике буџета Града Бијељина, 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 19/18)  у члан 
26. додаје се нови став 6.који  гласи:
 (6) „ Потраживања по основу финансирања 
опремања грађевинског земљишта се евидентирају када 
Град Бијељина потпише уговор о финансирању опремања 
грађевинског земљишта са Инвеститором. На основу Уговора 
и Анекса Уговора о финансирању опремања грађевинског 
земљишта, Коначног обрачуна износа стварних трошкова 
опремања градског  грађевинског земљишта и Уговора о 
преносу права посједа и права својине врши се усаглашавање 
потраживања и обавеза Града Бијељина и Инвеститора и 
књиговодствена евиденција имовине.“
 Досадашњи став 6. постаје став 7. и тако даље.

Члан 2. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од одана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-2695/19  
Б и ј е љ и н а,  
Датум: 20.06.2019. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКA О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ – РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА

ОДЛУКA О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА 
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА 
ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У 
СВРХУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА У ОБЛАСТИ 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – 
ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ

ОДЛУКA О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА 
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА 
ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ 
ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА У ОБЛАСТИ СПОРТА – 
ИСТОЧНЕ ТРИБИНЕ И ПОМОЋНИХ ТЕРЕНА У 
СКЛОПУ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА „РАДНИК“ 
У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКA О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ОСОБА 
КОЈЕ СЕ ВРАЋАЈУ ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА 
О РЕАДМИСИЈИ КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА „ИНТЕГРИСАНИ ПРОГРАМ 
ПОДРШКЕ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈУ ПОВРАТНИКА 
ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ“ – 
ФАЗА 3

ОДЛУКA О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО 
К.П. БРОЈ 915, К.О. ГЛОГОВАЦ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО 
К.П. БРОЈ 2099/1, К.П. БРОЈ 2099/2 И К.П. БРОЈ 
2099/5, СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 2

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 4666/2, К.О. 
ЦРЊЕЛОВО ДОЊЕ

ОДЛУКА О ПРОДАЈИ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ 
КАО К.П. БРОЈ 2455, К.О. БИЈЕЉИНА 2 У 
СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПРЕДУЗЕЋУ 
ЗА ИНЖИЊЕРИНГ, ГРАДЊУ, ТРГОВИНУ И 
УСЛУГЕ „RIMAX INVEST“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
РАДИ ОБЛИКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО 
К.П. БРОЈ 937/1, К.О. БИЈЕЉИНА 2

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ   ЗА 
РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ИЗМЈЕНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА РАЧУНУ 
ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА 
ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
МЈЕСТА ДИРЕКТОРА  АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-08/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-03/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-13/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-12/19

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: 
БиЗ-02-П1/19

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
СКП-20-П1/19

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СГ-02/19

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-11 (2 Лота)-П1/19-Лот 1

САДРЖАЈ
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ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА У ПОСТУПКУ 
ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА 
II ДИО Б ШИФРА: ОЗП-17/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-16/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-15/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-07/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-11 (2 Лота)-П1/19-Лот 2

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 
ПОЛИТИКАМА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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