Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV

29. август 2019. године

На основу члана 39. став (2) тачка 6) Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 38. став (2) Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,
106/15 и 3/16), и члана 39. став (2) тачка 6) Статута Града
Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17),
Скупштина града Бијељина на 31.сједници одржане дана 28.
августа 2019. године донијела је
О

УСВАЈАЊУ

ОДЛУКУ
ПРОСТОРНОГ
БИЈЕЉИНА

ПЛАНА

ГРАДА

Члан 1.
Усваја се Просторни план Града Бијељина.
Члан 2.
Просторни план Града Бијељина садржи графички
и текстуални дио.
Текстуални дио плана састоји се од сљедећих
поглавља:
1. Становништво,
2. Систем и функције насеља,
3. Изграђеност и функционисање простора,
4. Природни услови,
5. Намјене продуктивних земљишта,
6. Заштита природе, културно-историјског наслеђа
и животне средине,
7. Правила уређења, коришћења и грађења
простора,
8. Смјернице за реализацију плана,
Графички дио плана састоји се од сљедећих прилога:
А. КАРТЕ СТАЊА
1. Инжењерско-геолошка карта,
1.1 Хидрогеолошке карактеристике,
1.2 Сеизмолошка карта,
2. Намјена простора,
2.1 Пољоприведно и шумско земљиште,
2.2 Приказ грађевинског земљишта,
2.3 План саобраћајне инфраструктуре,
2.4 Просторни размјештај привредних дјелатности,
2.5 Просторни размјештај друштвених дјелатности,
3. Мреже насеља и саобраћаја,
3.1 (3.2) Катастарске општине и насаљена мјеста,
Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
1. План намјене површина,
1.1 Грађевинско и ванграђевинско земљиште,
1.2 Извод из измјене и допуне Просторног Плана
Републике Српске
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2. Мрежа насеља,
3. Инфраструктурни системи,
3.1 Саобраћајна инфраструктура-планирано стање,
3.2 Хидротехничка инфраструктура,
3.3 Електроенергетска и телекомуникациона
инфраструктура,
3.4 Енергетска инфраструктура
4. Заштићени простори са зонама заштите и мјерама
за заштиту,
4.1. Извори загађења животне средине
5. Карта спровођења плана.
Члан 3.
Носилац израде Просторног плана Града Бијељина
је било Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О.
Бијељина и исти су план израдили у августу 2019. године.
Члан 4.
О спровођењу ове oдлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Градске управе Бијељина.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.
Број: 01-022-62/19
Бијељина,
Датум, 28. август 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Ha основу члана 39. став 2. тачка 37., а у вези са чланом
145. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став
2. тачка 20., a y вези са чланом 135. став 1. и 2. и чланом 141.
Статута града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 31.сједници одржаној
дана 28. августа 2019. године, д о н и ј е л а је
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
СА ГРАДОМ ЈИНИНГ
I
У циљу успостављања сарадње са јединицама
локалне самоуправе других земаља, размјене добрих
пракси и искустава, те пружања стручне помоћи, који
доприносе унапређивању функционисања система локалне
самоуправе, закључиће се Споразум о сарадњи између
Града Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина, са

Број 16 - Страна 2

Службени гласник Града Бијељина

Градом Јининг, Народна Република Кина.
II
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина г.
Мићо Мићић да у име Града Бијељина потпише Споразум
из тачке I ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-63/19
Бијељина,
Датум, 28. август 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 59.став 1.Закона о задуживању ,
дугу и гарнцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске “, број 71/12, 52/14 и 114/17), члана 39.став
2.тачка 25.Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске “, број 97/16 и 36/19) и члана
39.став 2.тачка 28) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина “, број 9/17), Скупштина Града на 31.
сједници одржаној дана 28. августа 2019. године , донијела је
ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА
I
Град Бијељина ће се кредитно задужити у износу од
6.000.000,00КМ, ради финансирања капиталних пројеката.
II
Кредитна средства од 6.000.000,00КМ ће се
употребити за финансирање следећих пројеката у складу
са планским и развојним документима и дугорочном
Стратегијом развоја Града :
1) Комунална инфраструктура: 4.000.000,00КМ.
У оквиру овог износа предвиђено је финансирање
следећих пројеката:
-Пројекат капиталних инвестиција, који се односе
на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре
и реконструкцију дијела водоводне мреже у износу од
2.000.000,00КМ.
-Појекат измијештања постојеће ради изградње
нове Аутобуске станице у подручју изван ужег центра града
у износу од 1.000.000,00КМ
-Пројекат реконструкције дијела система градског
топловода , што подразумијева реконструкцију котлова
и пребацивање котлова са чврстог на течно гориво (гас) у
износу од 500.000,00КМ
-Пројекат изградње инфраструктуре на градском
гробљу у Хасама -Бријесница што обухвата изградњу
управне зграде,наставак радова на насипању терена, набавку
опреме за обдукциону салу, изградњу монументалне капије
и главне приступне саобраћајнице у износу од 500.000,00КМ.
2) Изградња и реконструкција објеката јавне
намјене : 2.000.000,00КМ
У оквиру овог износа предвиђено јефинансирање
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следећих пројеката :
- Пројекат санације и реконструкције објекта
Соколски дом у Бијељини , на основу главног пројекта
“Дирекције за развој и изградњу града” и сагласности
Завода за заштиту споменика Републике Српске у износу од
1.000.000,00КМ
- Пројкат изградње Радионице за потребе
практичне наставе ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин”,
ради унапређења квалитета практичне наставе , у износу од
1.000.000,00КМ.
III
Кредитна средства реализиваће се по следећим
условима:
- рок отплате :10 година
- грејс период : 24 мјесеца
- каматна стопа , трошкови реализације кредита и
остали услови везани за кредитирање , одредиће се према
условима најповољнијег понуђача у складу са процедуром
реализовања јавних набавки на тендеру
- максимални износ главнице задужења
6.000.000,00КМ
- максимaлна номинaлнa каматна стопа 5,00 %
годишње
- максимално кредитно оптерећење 7.893.000,00KM
(6.000.000,00КМ+1.893.000,00КМ)
- интеркаларне камате 2019, 2020 и 2021. године до
600.000,00КМ
- рок доспијећа прве отплате:по истеку грејс
периода од најмање двије године , а свака наредна рата
доспијева мјесечно , према амортизационом плану
- обезбјеђење отплате: мјенице Града
- кредитна средства у износу од 6.000.000,00КМ
реализоваће се у 2019.години.
IV
Kвантификације у складу са ограничењима дуга и
доспјали неизмирени дуг по раније узетим кредитима :
1. Кредит NLB Развојна банка Уговор број 03-302-2/07од
8.3.2007.године,са роком отплате до 2019. године у износу од
15.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +1,99%, грејс период
2 године.
Кредит реализован 2007. и 2008. године , средства
су искоришћена за следеће пројекте: заобилазница, Центар
за високо образовање, реконстрикција путева и установа,
изградња водоводне мреже, реконструкција установа из
области културе.
На дан 31.07.2019. године, дуг по основу главнице
износи 0 КМ, дуг по основу камате 0КМ, кредит отплаћен у
марту 2019. године.Ануитет 2019.године 434.873,00КМ.
2. Кредит ИРБ банка по уговору 02-404-116/09 од
25.06.2009. године, са роком отплате до 2019. године у износу
од 3.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +1,79%, грејс приод
6 мјесеци
Кредит реализован 2009.године , средства су
искоришћена за следеће пројекте: кишна и фекална
канализација, пројекат водоснабдијевања , путна
инфраструктура, нисконапонска мрежа
На дан 31.07.2019. године, дуг по основу главнице износи
133.267,53КМ, дуг по основу камате 2.056,23КМ, укупно
КМ. Ануитет у 2019.години 372.140,00КМ.
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3. Кредит Нова банка по уговору 02-404-116/09
од 25.06.2009. године, са роком отплате до 2019. године у
износу од 2.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +3,80%,
грејс период 2 године.
Кредит реализован 2009. године, средства
искоришћена за реконструкцију путева и улица, водоводна
мрежа, нисконапонска мрежа, Центар за културу.
На дан 31.07.2019. године, дуг по основу главнице
износи 124.967,97КМ, дуг по основу камате 6.724,75КМ,
укупно 131.692,72КМ.Ануитет у 2019. години 290.335,00КМ.
4. Кредит Уни кредит банка по уговору 02-40417/10 од 06.07.2010.године, са роком отплате до 2022. године
у износу од 5.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +4,90%.,
грејс период 2 године.
Кредит реализован 2010. године, средства су
искоришћена за реконстркцију путева и улица, водоводну
мрежу, Центар за културу.
На дан 31.07.2019. године, дуг по основу главнице
износи 2.250.000,42 КМ, дуг по основу камате 235.584,46КМ,
укупно 2.485.584,88 КМ. Ануитет у 2019. години
605.763,00КМ.
5. Кредит Нова банка по уговору 02-404-136/11
од 21.10.2011.. године, са роком отплате до 2024. године у
износу од 10.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР+3,78%,
грејс период 2 године.
Кредит реализован 2011.године у износу од
4.000.000,00 за изградњу “Нове болнице”, 2012. године
у износу од 4.900.000,00КМ за изградњу гробља и
инфраструктуре, а 2013. године 1.100.000,00КМ. за изградњу
гробља и инфраструктуре.
На дан 31.07.2019.године, дуг по основу главнице
износи 4.833.333,54КМ, дуг по основу камате 447.674,51КМ,
укупно 5.281.008,05КМ. Ануитет у 2019. години
1.191.502,00КМ.
6. Кредит Комерцијална банка по уговору 02-40422/13 од 8.5.2013. године, са роком отплате до 2025. године
у износу од 6.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР+6,41%,
грејс период 2 године.
Кредит
реализован
2013
и
2014.год.за
инфраструктуру, експропријацију , орио програм,
топлификацију.
На дан 31.07.2019.године, дуг по основу главнице
износи 3.550.000,44КМ, дуг по основу камате 917.891,88КМ,
укупно 4.467.892,32КМ. Ануитет у 2019. години
840.247,00КМ.
7. Кредит Свјетске банке од 345.000 USD, одобрен
по Одлуци Народне скупштине Републике Српске број 02147/99 о задужењу Републике Српске по супсидијарним
споразумима за 1998. годину , за водоснабдијевање и
комуналну инфраструктруру, са роком отплате до 2030.
године , без камате.
На дан 31.07.2019. године, дуг по основу главнице
износи 281.459,36КМ. Ануитет у 2019. години 27.000,00КМ.
8. Средства прикупљена по основу обвезница
у износу од 11.000.000,00КМ , са роком отплате до 2019.
године , каматна стопа 6,75%.Средства су прикупљена 2009.
године за следеће пројекте: уређење индустријске зоне,
изградња топловодне мреже и монтирање котла , комунална
инфраструктура, Центар за културу.
На дан 31.01.2019. године, дуг по основу
главнице износи 740.262,42КМ, дуг по основу камате
25.045,10КМ, укупно 765.307,52КМ.Ануитет у 2019. години
1.530.490,39КМ.
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9. Кредит Уни кредит банка по уговору 02-40458/17 од 8.5.2017.године са роком отплате до 2027. године, у
износу од 4.000.000,00, каматна стопа 3,65%, грејс период 1
година.Кредит је реализован 2017. године за финансирање
пренесених обавеза из ранијег периода и за финансирање
капиталних пројеката.
На дан 31.07.2019. године, дуг по основу главнице
износи 3.553.353,31КМ, дуг по основу камате 546.842,86КМ,
укупно 4.100.196,17КМ. Ануитет у 2019. години
523.308,00КМ.
10. Кредит Свјетске банке по пројекту хитног
опоравка од поплава у износу од 1.348.700,00КМ са роком
отплате до 2039. године., каматна стопа 1,25% , грејс период
5 година. Кредит је у реализацији, до сада реализивано
944.600,14КМ за санацију штета од поплава на објектима
инфраструктуре и на јавним установама.
На дан 31.07.2019. године, дуг по основу главнице
износи 944.600,14КМ, дуг по основу камате за 2019. годину
30.000,00КМ, укупно 974.600,14КМ. Ануитет у 2019. (грејс
период), камате-оцјена 30.000,00КМ.
11. Кредит Интеза Сао Паоло банка по уговору
02-404-38/17 од 03.05.2018.године са роком отплате до
2030. године, у износу од 5.000.000,00, каматна стопа 3,24%,
грејс период 2 година.Кредит је реализован 2018. године за
финансирање капиталних пројеката , изградњу и санацију
јавних установа.
На дан 31.07.2019. године, дуг по основу главнице
износи 5.000.000,00КМ, дуг по основу камате 968.722,05КМ,
укупно 5.968.722,05КМ. Ануитет у 2019. години
159.692,00КМ.
12. Кредит Реифаисен банка банка по уговору 02404-43/19 од 15.05.2018.године са роком отплате до 2029.
године, у износу од 7.000.000,00, каматна стопа 2.59%,
грејс период 2 година.Кредит је реализован 2019. године за
финансирање капиталних пројеката , изградњу и санацију
јавних установа.
На дан 31.07.2019. године, дуг по основу
главнице износи 7.000.000,00КМ, дуг по основу камате
1.081.080,20КМ, укупно 8.081.080,20КМ. Ануитет у 2019.
години 259.000,00КМ.
13. Потенцијално задужење:
- Потенцијално кредитно задужење по овој Одлуци
7.893.000,00KM
- Годишње кредитно задужење по постојећим
кредитима 2019.године износи 6.264.347,00КМ
- Интеркаларна камата по новом заадужењу 2019.
године -до 101.000,00КМ
- Просјечан годишњи ануитет по овом новом
задужењу од 6.000.000,00КМ износи 789.300,00КМ -оцјена
- Порески и непорески приходи за 2018. годину
износе 44.875.787,00КМ
- Проценат задужености у 2019. године износио
би око 14%, а у наредним годинама са постојећим и новим
задужењем износио би око 15%, што значи да не прелази
законски лимит од 18%.
V
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”, а
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примјењиваће се по добијању сагласности од Министарства
финансија Републике Српске.
Број: 01-022-64/19
Бијељина,
Датум: 28. август 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став (1) и (2) 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 31. сједници одржаној дана 28.августа 2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 1429/41,
К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА
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 1429/41, звн. „Гај“ у нарави њива 2. класе,
укупне површине 966 м2, уписане у Лист непокретности –
извод, број 4247, к.о. Обарска Велика на име Града Бијељина,
као посједника са 1/1 дијела и у зк.ул.бр. 3660, к.о. Обарска
Велика у корист Града Бијељина, као носиоца права својине
са 1/1 дијела, без терета.
Члан 2.
Према налазу ЈП „Дирекције за развој и изградњу
града Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: И-561/19 од
19.08.2019. године предметна парцела је у обухвату
спроведбеног документа просторног уређења, измјене
Плана парцелације „Центар Велике Обарске“ („Службени
гласник Града Бијељина“, 22/17) у грађевинском реону к.о.
Велике Обарске и намијењена је за стамбену изградњу, а
тржишна вриједност непокретности означене као к.п.
број 1429/41, к.о. Обарска Велика, износи 10,00 КМ/м2,
што за површину од 966 м2, износи укупно 9.660,00 КМ
(словима: деветхиљадашестстотинашездесетконвертиби
лнихмарака).
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
1429/41, к.о. Обарска Велика кауција износи 1.000,00 КМ.
Уплата се врши на јединствен рачун трезора

29. август 2019.

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
сноси купац.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-66/19
Бијељина,
Датум, 28. август 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2. и 13.) Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка
2. Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 31.
сједници одржаној дана 28. августа 2019. године, д о но с и
ОДЛУКА
О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА НА ИМЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ “ГРАДСКА ТОПЛАНА” ДОО БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Јавном предузећу “Градска топлана” ДОО Бијељина
на име субвенције одобравају се средства из буџета Града
Бијељина за 2019. годину у износу од 100.000,00 КМ.

29. август 2019.

Службени гласник Града Бијељина

Члан 2.
Средства у наведеном износу су се одобравају
Јавном предузећу “Градска топлана” ДОО Бијељина како би
се спријечило даље акумулирање губитака предузећа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градоначелник, Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине и Одјељења за финансије.
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Скупштине града Бијељина одржаној дана 26.06.2019. године
расписан Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина, те да је у међувремену окончана процедура
у вези са поступком избора директора, то је примјеном горе
наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

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: 01-022- 65/19
Бијељина,
Датум, 28. август 2019. год.

Број: 01-111-65/19
Бијељина,
Датум: 28. август 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2.
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 31
сједници одржаној дана 28. августа 2019. године,
до
н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Татјана Благојевић, дипломирани економиста
из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције
за избор директора.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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 једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава директора и управни
одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да је на сједници

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. и 3a. Закона
о систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2.
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17), а након разматрања Извјештаја
Комисије за избор директора Агенције за развој малих
и средњих предузећа Града Бијељина, Скупштина Града
Бијељина на 31. сједници одржаној дана 28. августа 2019.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Татјана Благојевић, дипломирани економиста из
Бијељине именује се за директора Агенције за развој малих
и средњих предузећа Града Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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 једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године
и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док
је ставом 3а. истог члана прописано да директора установе
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује скупштина општине, односно скупштина града.
Одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град
оснивач или суоснивач.
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На сједници одржаној дана 26.06.2019. године
Скупштина града Бијељина расписала је Јавни конкурс
за попуну упражњеног мјеста директора Агенције за
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина број
01-111-41/19 од 26.06.2019. године, те донијела Рјешење о
именовању комисије за избор директора Агенције за развој
малих и средњих предузећа Града Бијељина број 01-11142/19 од 26.06.2019. године. Након проведене процедуре која
је подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај
дана 23.08.2019. године у којем је предложено да се за
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина именује Татјана Благојевић и исти
доставила Градоначелнику, који је након тога Скупштини
града Бијељина упутио допис којим је предложио да се за
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина именује Татјана Благојевић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина именује Татјана Благојевић добио већину
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-66/19
Бијељина,
Датум: 28. август 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17;02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: БиЗ-03/19
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РОБА под шифром:
БиЗ-03/19
II
За потребе Одјељења за борачко инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих роба:
НАБАВКА КТ РАДИО УРЕЂАЈА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 3.418,81 КМ (без ПДВ-а) односно
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4.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета
за 2019. годину са буџетске ставке “Набавка опреме- ЦЗ“
економски код 511 300; 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 60 (шездесет)
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: 02-404-156/19
Бијељина,
Датум:05.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 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 24. 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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот7-у1/18

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот7-у1/18

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих РАДОВА:
УТВРЂИВАЊЕ
ВИШКА
ПОТРЕБНИХ
РАДОВА
ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА АСФАЛТИРАЊЕ СПОРЕДНОГ ОДВОЈКА
УЛИЦЕ КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ, У ГРАДУ БИЈЕЉИНА,
У ЦИЉУ СТВАРАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА
ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ
ПОДРУЧЈУ
III
Предвиђени износ средстава за реализацију Уговор

29. август 2019.
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1 је 4.681,22 КМ (без ПДВ-а) односно 5.477,03 КМ ( са ПДВом).Средства за Уговор 1 су обезбијеђена из буџета Града
Бијељина за 2019. годину са буџетске ставке „Изградња
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро,
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и
развој, надзор, пројектовање)“ економски код 511100;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 24.
Закона о јавним набавкама.
Радови су завршени.

V
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односно 70.000,00КМ (са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019. годину са буџетске ставке: “Изградња
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро,
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој,
надзор, пројектовање“ економски код 511100; потрошачка
јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова je 30
(тридесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи до
31.12.2019.године.

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

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.

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”.

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

Број: 02-404-155/19
Бијељина,
Датум: 05.08.2019. год.

Број: 02-404-157/19
Бијељина ,
Датум:13.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-30/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-30/19

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
ПОРЕД ЛОКАЛНОГ ПУТА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а)

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18 и 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-03/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-Н-03/19

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА У ЗАСЕОКУ ГОРЊИ ЗОВАЦ,
У МЗ СУВО ПОЉЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 12.820,51 КМ (без ПДВ-а)
односно 15.000,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства је дозначио
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Фонд солидарности на Рачун посебних намјена-донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова je 30
(тридесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи 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: 02-404-159/19
Бијељина,
Датум: 15.08.2019. год.

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-04/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-Н-04/19

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова je од дана
потисивања уговора 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: 02-404-160/19
Бијељина,
Датум: 20.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18 и 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О

29. август 2019.

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗРАДА И МОНТАЖА КЛУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
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: “Финансирање
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавањ зелених
површина“, економски код 412800; потрошачка јединица
0005170.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-23/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-23/19

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ УЖЕГ
ЦЕНТРА ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 38.461,54 КМ (без ПДВ-а)
односно 45.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2019. годину годину са буџетске
ставке: “Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170.

29. август 2019.
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IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Рок за реализацију предметних радова је од дана
потписивања уговора до 31.12.2019.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
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ударних рупа“ економски код 412500; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума уз
провођење е-аукције
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2019.године.

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

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

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

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

Број: 02-404-163/19
Бијељина,
Датум: 20.08.2019. год.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-15/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-15/19

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
САНАЦИЈА МАКАДАМСКИХ НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА СА
УЧЕШЋЕМ ГРАЂАНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 51.282,06 КМ (без ПДВ-а)
односно 60.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Грађани МЗ финансирају
50% вриједности набевке што иноси: 25.641,03 КМ (без
ПДВ-а) односно 30.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства Града
су обезбијеђена из буџета за 2019. годину са буџетске ставке:
“Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење

Број: 02-404-164/19
Бијељина,
Датум: 21.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-16 (2 ЛОТА)/19

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром: СКП-16 (2 ЛОТА)/19

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
ОРГАНИЗОВАЊЕ
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2019/2020
ЛОТ 1: Организовање зимске службе у сезони
2019/2020-рад комплетне механизације на чишћењу и
посипању свих улица у Бијељини и Јањи
ЛОТ 2: Организовање зимске службе у сезони
2019/2020-рад комплетне механизације на чишћењу и
посипању путева на подручју Града Бијељина
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III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 166.666,66 КМ (без ПДВ-а)
односно 195.000,00 КМ (са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђени
максимални износ средстава је 76.923,07 КМ (без ПДВ-а)
односно 90.000,00 КМ (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 2 предвиђени
максимални износ средстава је 89.743,59 КМ (без ПДВ-а)
односно 105.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке
„Зимска служба“ економски код 412 800; потрошачка
јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције
V
Рок за реализацију предметних услуга за сваки Лот
je од 15.11.2019.године до 15.04.2020.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: 02-404-165/19
Бијељина,
Датум: 21.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-14-У1/18

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-14-У1/18

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
УТВРЂИВАЊЕ
ВИШКА
И
УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ
У БИЈЕЉИНИ- I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА),

29. август 2019.

додатни уговор на уговор број : 02-404-138/18 од 04.09.2018.
године.
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију Уговора 1 је 29.914,53 КМ (без ПДВ-а) односно
35.000,00 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 Преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци чл.24 ЗЈН.
Радови су изведени.

V

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: 02-404-166/19
Бијељина,
Датум: 23.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18 и 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-05/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-Н-05/19

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗРАДА ОБЈЕКТА КАПТАЖЕ, ОБЈЕКТА ПУМПНЕ
СТАНИЦЕ И РЕЗЕРВОАР ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ
ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БАЊИЦА

29. август 2019.

Службени гласник Града Бијељина

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 51.282,05 КМ (без ПДВ-а)
односно 60.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
са рачуна посебних намјена –донације, средства Фонда
солидарности.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова je 90
(деведесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи до
20.04.2020. 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: 02-404-169/19
Бијељина,
Датум: 23.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА
ШИФРА: ОЗП-25/19
I
ПРИСТУПА СЕ набавци радова под шифром: ОЗП-25/19
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих радова :
ИЗРАДА СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА СА МЕТАЛНОМ
КОНСТРУКЦИЈОМ,
ПОСТАВЉАЊЕ
ГИПСКАРТОНСКИХ ПЛОЧА И НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ
ОБЛОГЕ-ЛАМИНАТ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 12.000,00 КМ (без ПДВ-а)
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односно 14.040,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019.годину, са буџетске ставке „Средства
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у
власништву општине“, економски код 511200, потрошачка
јединица 0005240.
IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора 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:02-404-167/19
Бијељина,
Датум: 28.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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: ДД-13-П1/19
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци РАДОВА
под шифром: ДД-13-п1/19
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се поновна 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
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„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
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: 02-404-158/19
Бијељина,
Датум: 13.08.2019. год.

јединица 0005240.
IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора 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: 02-404-168/19
Бијељина,
Датум: 23.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:ОЗП-14-п2/19
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ОЗП-14-п2/19

29. август 2019.

I
поновној набавци услуга под

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга :
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГРАДСКЕ

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 12.820,52 КМ (без ПДВ-а)
односно 15.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019.годину, са буџетске ставке ‘’Трошкови
текућег одржавања’’, економски код 412500, потрошачка

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12)
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина
’’,број:13/17,02/18),Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ДД-15/19
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
22.07.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.51/19 од
26.07.2019. године, а која се односи на набавку радова:
ИЗГРАДЊА ФИСКУЛУТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ О.Ш.
‘’ЈОВАН ДУЧИЋ’’ У ПАТКОВАЧИ, понуду је доставио
следећи понуђач:
- ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из следећих разлога:
-понуђач је умјесто тражених доказа који су
прописани тачком 3. Тендерске документације – техничка и
професионална способност и то цертификат о усаглашености
наведених грађевинских производа односно цертификат
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о усаглашености фабричке контроле производње истих
према нормама : ЕH206:2013 + А1:29016 (БЕТОН) ЕН
13225:2013 (префабриковани бетонски производи-линијски
конструктивни елементи) и ЕН 14991:2007 (готови бетонски
призводи-елементи за темељење) , доставио изјаву да ће
тражене сертификате доставити прије почетка извођења
предметних радова. Понуђач доо ‘’Зидар Живановић’’ са
којим понуђач доо ‘’Бук промет’’ има споразум о заједничкој
понуди такође није доставио тражене цертификате.
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.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-140/19 од
19.08.2019. 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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-140/19
Бијељина,
Датум: 22.08.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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),
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) 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 додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
СГ-н-01/19
I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана
19.07.2019. године, а који се односи на набавку услуга:
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ
СЛАВЕ ГРАДА - КОНЦЕРТ „МАYА BEROVIĆ“ , понуду је
доставио следећи понуђач:
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- ДОО „Тигар транс“ Лакташи
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да је иста испунила услове наведене у Позиву за достављање
понуда, те је на основу наведеног критеријума – најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:
ДОО „Тигар транс“ Лакташи са понуђеном цијеном
у износу од:23.470,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-142/19 од
02.08.2019. 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 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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-142/19
Бијељина
Датум:02.08.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке БИЗ-05/19
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу
јавних набавки дана 22.07.2019.године и у Сл.гласнику Бих
бр. 51/19 од 26.07.2019. године, а која се односи на набавку
радова: САНИРАЊЕ ОБЈЕКАТА КОРИСНИЦИМА
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ У
ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА понуду је доставио
следећи понуђач:
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1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина

- ДОО ‘’Енерготехника’’ Добој

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: 42.728,68 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледуи оцјени понуда број: 02-404139/19 од 13.08.2019. 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:02-404-139/19
Бијељина,
Датум: 15.08.2019. год.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр.
70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17.02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-18/19
I
У поступку јавне набавке услуга путем поступка
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б који је
објављен на web страници града Бијељина дана 24.07.2019.
године а која се односи на набавку услуга:’’ Израда акта о
процјени ризика’’ , понуде су доставили следећи понуђачи:
- Јавна научно-истраживачка установа ‘’Институт
за заштиту и екологију Републике Српске’’ Бања Лука
- ДОО ‘’Енерго систем’’ Брчко

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуде понуђача Јавна научно-истраживачка установа
‘’Институт за заштиту и екологију Републике Српске’’ Бања
Лука и ДОО ‘’Енерготехника’’ Добој превазилазе средства
предвиђена за реализацију предметне јавне набавке, те исте
нису ни вредноване.
Понуда понуђача доо ‘’Енерго систем’’ Брчко у
потпуности испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО ‘’Енерго систем’’ Брчко, са понуђеном цијеном
у износу од 5.954,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-143/19 од
20.08.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 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 набавкамама
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 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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-143/19
Бијељина,
Датум:22.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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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-22/19
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 31.07.2019.године и у Сл.гласнику
Бих бр.52/19 од 02.08.2019.године, а која се односи на
набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊИ ЦЕНТРАЧНОГ ГРИЈАЊА
У О.Ш.’’КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ’’, ПОДРУЧНО
ОДЈЕЉЕЊЕ ХАСЕ, понуду је доставио следећи понуђач:
- ДОО ‘’ПРИЗМА Бијељина (главни представник
групе понуђача) и ДОО „МОНТЕРМ“ Бијељина (члан групе
понуђача)
II
Након разматрања дотављене понуде установљено
је да понуда групе понуђача ДОО ‘’ПРИЗМА Бијељина
(главни представник групе понуђача) и ДОО „МОНТЕРМ“
Бијељина (члан групе понуђача) у потпуности испунила
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:
Група понуђача ДОО ‘’ПРИЗМА Бијељина (главни
представник групе понуђача) и
ДОО „МОНТЕРМ“
Бијељина (члан групе понуђача) са понуђеном цијеном у
износу од: 33.993,90 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу оцјена понуда број: 02-404145/19 од 23.08.2019. 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”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-145/19
Бијељина,
Датум: 28.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-24/19
I
У поступку јавне набавке радова путем
Конкурентског захтјева за достављање понуда уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
02.08.2019.године а која се односи на набавку радова:
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРОШИРЕЊУ НИСКОНАПОНСКЕ
МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНИХ
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У АМАЈЛИЈАМА У СКЛОПУ
ПРОЈЕКТА СЕВ2 И БИХ3 понуду је доставио следећи
понуђач:
ДОО ‘’ЕЛМОНТ’’ Бијељина
II
Након разматрања дотављене понуде установљено
је да понуда понуђача ДОО ‘’ЕЛМОНТ’’ Бијељина у
потпуности испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО ‘’ЕЛМОНТ’’ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 10.496,03 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу оцјена понуда број: 02-404147/19 од 27.08.2019. 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:02-404-147/19
Бијељина,
Датум: 29.08.2019. год.

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

29. август 2019.

сачине Извјештај који су дужни доставити Градоначелнику
Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-2993/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве
у износу од 5.000,00 КМ на име помоћи Општини Тешањ за
санацију штете настале од поплава (дана 24.8.2019. године у
Општини Тешањ је проглашено стање природне несреће).

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о
си

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се
са 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 412 900
„Остале уговорене услуге, сарадња са другим општинама
и афирмација општине у окружењу, суфинансирање
пројеката финансираних из донаторских фондова“ на ПЈ
Градоначелник.

РЈЕШЕЊЕ

Наведена средства биће уплаћена на намјенски
рачун за зашиту и спашавање Општине Тешањ
3060002937493747.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-3155/19
Бијељина,
Датум, 27. август 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 71.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за обилазак и сагледавање
стања по мјесним заједницама на подручју Града Бијељина
које је потребно порушити (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Драган Јовановић, дипл.инж.грађевине предсједник;
2. Славиша Савић, шеф Одсјека за послове мјесних
заједница - члан;
3. Јелена Бурић Шаренац, дипл.новинар – члан.
II
Задатак Комисије је да обиђе и сагледа стање објеката
по мјесним заједницама на подручју Града Бијељина и о томе

I
У Комисију за Реализацију пројекта ДПСЗ
(потпројекат БиХ5/БиХ6) именују се:
1. АМИРА ГАНИЋ, представник Градске управе
Града Бијељина и
2. АМРА АГАНОВИЋ, замјеник представника
Градске управе Града Бијељина
II
Задатак именованих је да сачине план обиласка,
обавијесте потенцијалне кориснике и обезбједе њихово
присуство на локацији, учествују у обиласку локација
корисника све у циљу вршења теренске провјере у виду
техничке процјене ситуације на терену за потенцијалне
кориснике у помоћи у обнови/изградњи стамбених
јединица у оквиру Регионалног стамбеног програма и да о
томе сачине Извјештај и исти доставе Градоначелнику Града
Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-3047/19
Бијељина,
Датум; 7. август 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
I
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. грађевине
именује се за лице за вршење стручног надзора на радовима
„Санирање стамбених породичних објеката корисницима

29. август 2019.

Службени гласник Града Бијељина

борачко-инвалидске заштите БИЗ-04/19“ по Уговору број:
02-404-127/19 од 7.8.2019. године.
II
Задатак именованог је да изврши надзор на
радовима из тачке I овог Рјешења, да о томе сачини Извјештај
и исти достави Градоначелнику.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-3074/19
Бијељина,
Датум; 13. август 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и члана 71.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се АМИРА ГАНИЋ, самостални стручни
сарадник за реинтеграцију повратника и расељених лица,
да са инспекторима за противпожарну заштиту Полицијске
управе Бијељина изађе на терен како би утврдили да
ли су извршене мјере заштите од пожара по пројектној
документацији за изграђени вишепородични стамбени
објекат у Амајлијама на земљишту означеном као к.ч.
2144/19 к.о. Амајлије, у сврху добијања употребне дозволе
за наведени стамбени објекат.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-3126 /19
Бијељина,
Датум; 23.8.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Административна тијела, у поступку разматрања
захтјева Градске управе Града Бијељина – Одјељење
за пољопривреду, за измјене у административном
поступку „Пољопривредна сагласност за промјену
намјене пољопривредног земљишта“, број: 02-057-3/19
одм25.07.2019. године, на основу члана 11. Правилника
о раду регистра административних поступака општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
01/11), након прибављеног Мишљења Техничког тијела,
дана 05. августа 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ ИЗМЈЕНЕ у административном
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поступку Града Бијељина под називом „Пољопривредна
сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта“
који је заведен у Регистру административних поступака
под шифром: БЗ_19, ради усклађивања са измјенама и
допунама у Закону о пољопривредном земљишту (58/19) у
погледу поступка, доказне документације која се прилаже уз
захтјев и износа градске административне таксе, тако што
се, поводом захтјева странке , у поступку доноси посебно
рјешење о утврђивању висине накнаде за промјену намјене
пољопривредног у грађевиснко земљиште а прије доношења
рјешења о давању сагласности за промјену намјене.
II
НаосновуовеОдлукеизвршићесеуносизмјенаподатака
административног поступка у Регистру административних
поступака Града Бијељина као и у електронском регистру на
званичној интернет презентацији Града.
Измијењени образац захтјева ( О 02/19 4.2.14) за
овај административни поступак биће доступан јавности
путем шалтер-сале и званичне интернет презентације Града.
III
Образац
са
подацима
о
измјенама
у
административном поступку из тачке 1 ове Одлуке је у
прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан спис је у
прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-057-3/19
Б и ј е љ и н а,
Датум, 05. август 2019. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-58/19 од 29.07.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 101 упис промјене лица
овлашћеног за заступање Заједнице етажних власника
„РАЧАНСКА 25“ Бијељина, улица Рачанска бр. 25 Бијељина,
са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„РАЧАНСКА 25“ Бијељина, улица Рачанска бр. 25,
Регистарски лист број: 101.
Оснивачи: 16 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Бориша Симић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
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самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-58/19
Бијељина,
Дана: 12.08.2019. год.

ДИПЛ. ИНЖ. САОБРАЋАЈА

ПРЕДРАГ ПЕТРИЧЕВИЋ, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-61/19 од 23.08.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 231 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
3А“ улица Светозара Марковића бр. 3а Бијељина, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 3А“ улица Светозара
Марковића бр. 3а Бијељина, Регистарски лист број: 231.
Оснивачи: 14 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Душан Ступар, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-61/19
Бијељина,
Дана: 23.08.2019. год.

На основу члана 40. став 2. алинеја б) Закона о
развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник
Републике Српске број: 50/13), члана 3. Закона о раду
(„Службени гласник Републике Српске број: 1/16 и 66/18),
члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Агенције
за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број:32/16) и члана
19. став 1. тачка 2. Статута Агенције за развој малих и
средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 4/17) Управни одбор Агенције за
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина на својој
сједници одржаној дана 15. августа 2019. године д о н и о је:
АГЕНЦИЈЕ

радно вријеме, права на одмор и одсуство са рада, право на
помоћ, права у случају престанка радног односа, право на
штрајк, пријава корупције и принципи дјеловања и правила
понашања запослених и друга питања у Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Града Бијељина у складу са
Законом ( у даљем тексту: Агенција).
Члан 2.
У случају када остваривање појединих права
утврђених овим Правилником зависи од дужине радног
стажа код Послодавца, под појмом ,,Послодавац,,
подразумијеваће се Агенција за развој малих и средњих
предузећа Града Бијељина.
2/ ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ПРИМЈЕНА УГОВОРА О РАДУ
1. Услови за закључивање уговора о раду
Члан 3.
Уговор о раду може се закључити са радником
уколико приликом заснивања испуњава прописане опште и
посебне услове.
Уговор о раду закључују радник и послодавац и
сматра се закљученим када га својеручно потпишу радник и
лице овлаштено за заступање и представљање послодавца.
Уговор о раду може се закључити са радником који
поред општих услова
испуњава и посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Агенцији, а нарочито:
врста и степен стручне спреме,
потребно радно искуство, посебна знања и стручне
способности за рад на одређеним
пословима и радним задацима, посебни здравствена и
психофизичка способност.
2. Врсте и трајање уговора о раду

ДИПЛ. ИНЖ. САОБРАЋАЈА

ПРЕДРАГ ПЕТРИЧЕВИЋ, с.р.

ПРАВИЛНИК О РАДУ
ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1/ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређују се запошљавање,
закључивање уговора о раду, дисциплински поступак,
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на рад.

Члан 4.
Уговор о раду закључује се прије ступања радника

Уговор о раду може се закључити на одређено или
на неодређено вријеме.
Ако се у закљученом уговору не наведе вријеме
сматра се да је уговор закључен на
неодређено вријеме.
Ако је за попуну радног мјеста предвиђена обавезна
претходна провјера знања односно провјера стручне
оспособљености радника, та провјера се врши прије
закључења уговора о раду односно прије ступања радника
у радни однос.
2.1. Уговор о раду на одређено вријеме
Члан 5.
У циљу заснивања радног односа чије је трајање
унапријед одређено објективним разлозима који су
оправдани роком, извршењем тачно одређеног посла или
наступањем унапријед одређеног догађаја, послодавац и
радник могу закључити уговор о раду на одређено вријеме.
Уговор о раду на одређено вријеме не може се закључити на
период дужи од 24 мјесеца:
-ако је то потребно због замјене привремено
одсутног радника, до његовог повратка,
-за рад на пројекту чије је трајање унапријед
одређено, до завршетка пројекта, а најдуже 60 мјесеци,
-са незапосленим коме до испуњења једног од
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услова за остваривање права на старосну пензију недостаје
до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са
прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Радни однос заснован на основу уговора о раду
на одређено вријеме престаје истеком рока одређеног тим
уговором.
2.2. Уговор о раду на неодређено вријеме
Члан 6.
Уговор о раду на неодређено вријеме закључује се са
радником који испуњава опште и посебне услове прописане
чланом 5. овог Правилника ради попуне систематизованог
а непопуњеног радног мјеста.
Уговор о раду сматра се закљученим када су се
послодавац и радник сагласили са битним елементима
уговора. Закон о раду утврђује обавезу да се уговор о раду
одмах закључи а најкасније у року од осам дана од дана
понуде истог.
Уколико радник не потпише понуђени уговор у
датом року или ако потпише уговор о раду а не ступи на
посао најмање три дана по закључивању истог сматра се да
уговор о раду није ни закључен.
Закључивањем уговора о раду на неодређено
вријеме истовремено се са радником заснива радни однос.
2.3. Уговор о раду на неодређено вријеме под
измјењеним условима
Члан 7.
Послодавац може понудити раднику, који је у радном
односу код послодавца, закључивање новог уговора о раду
на неодређено вријеме, односно извршити распоређивање
радника на друго радно мјесто под измјењеним условима.
Измјењени услови се односе на плату, радно мјесто, рад на
терену, на услове рада и др. Раднику се при томе оставља
рок до 8 дана да прихвати закључење понуђеног уговора, а
у случају да исти не прихвати радник има право поднијети
приговор послодавцу-Управном одбору Агенције у року
од 8 дана од дана пријема понуђеног уговора и тражити
заштиту својих права.
Управни одбор је дужан да у року од 15 дана одлучи
по приговору. Ако послодавац прихвати приговор понудиће
нови измјењени уговор који је радник дужан да потпише
одмах а најкасније у року од осам дана. Ако послодавац
својом одлуком одбије приговор радника, раднику престаје
радни однос истеком отказног рока у складу са овим
Правилником.
Радник коме је престао радни однос, сходно одредби
претходног става, има право на отпремнину и одговарајућу
заштиту путем надлежног суда.
3. Форма и садржина уговора о раду
Члан 8.
Уговор о раду се закључује у писаној форми и
обавезно садржи сљедеће подакте:
- назив и сједиште послодавца,
- број и датум уговора,
- правни основ за закључење уговора,
- име и презиме, стручна спрема и пребивалиште
односно боравиште радника
- датум ступања радника на рад.
- о радном мјесту на које се радник запошљава и
мјесту рада, са подацима о дужини и распореду радног
времена,
- о плати, новчаним накнадама и другим примањима
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радника по основу рада,
- о дужини годишњег одмора радника,
- о трајању уговора и разлогу за закључивање, ако
се уговор о раду закључује на одређено вријеме,
- о роковима за отказивање уговора о раду
закљученог на неодређено вријеме и
- о пословима са посебним условима рада на радном
мјесту, ако постоје.
Послодавац је дужан да примјерак уговора о раду
уручи раднику прије ступања на рад.
4. Подаци који се не могу тражити приликом
закључивања уговора о раду
Члан 9.
Приликом закључивања уговора о раду, послодавац
не може тражити од радника податке који нису у непосредној
вези са пословима и радним задацима које радник треба да
обавља.
Лични подаци о раднику могу се прикупљати,
користити и достављати надлежним органима и трећим
лицима само у случајевима одређеним законима и ако је
то неопходно ради остваривања права и обавеза из радног
односа.
Забрањено је послодавцу да од раднице-жене која
тражи запослење као и од раднице у радном односу тражи
да обави тестирање на трудноћу.
5. Ступање на рад
Члан 10.
Радник остварује права и извршава обавезе из
радног односа даном ступања на рад.
Ако радник не ступи на рад даном утврђеним
уговором о раду, сматра се да није засновао радни однос,
осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога
или ако се радник и послодавац другачије не договоре.
6. Пробни рад
Члан 11.
Приликом попуне радног мјеста, за које је
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
предвиђен обавезан пробни рад, са радником се закључује
уговор о пробном раду најдуже на рок од три мјесеца.
Изузетно, овај рок се може споразумно продужити
још за три мјесеца.
Послодавац је дужан да сваком раднику са којим
је закључио уговор о пробном раду, за вријеме трајања тог
рада, обезбједи стручни надзор и праћење његовог рада
ради оцјењивања истог.
Оцјена пробног рада радника врши се свакодневно,
а коначна оцјена резултата рада даје се послодавцу
непосредно прије истека пробног рада. Оцјену пробног рада,
односно провјеру стручне оспособљености врши стручна
комисија од три члана коју именује директор Агенције.
Чланови комисије који врше стручни надзор и
оцјењивање морају имати најмање квалификацију и степен
стручне спреме радника чији рад надзиру као и радно
искуство над тим пословима и радним задацима.
Уколико је радник задовољио на пословима радиог
мјеста за вријеме пробног рада, послодавац са радником
закључује уговор о раду.
Против оцјене стручних и радних способности
радника датих од стране комисије не може се уложити
приговор, али радник у приговору због незакључења
уговора о раду, може износити и разлоге који се односе на
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дату оцјену његове стручне оспособљености.
Послодавац, као и радник на пробном раду, имају
право да откажу уговор о пробном раду и прије истека рока
на који је закључен али уз отказни рок од седам дана.
Радник за вријеме пробног рада има сва права из
радног односа у складу са пословима и задацима радног
мјеста које обавља за вријеме пробног рада.
7. Рад радника у посебним случајевима
Члан 12.
Радник је дужан да, привремено, обавља послове и
радне задатке који не одговарају врсти и степену његовог
стручног образовања, знању и радном искуству, само у
случају више силе, природних и других несрећа у којима су
угрожени живот и здравље радника или имовина Агенције,
спашавања људских живота и здравља.
Послодавац може радника привремено распоредити
на друге послове који не одговарају врсти и степену његовог
стручног образовања у случају изненадног повећања обима
посла, замјене одсутног радника или обавезе извршавања
уговореног посла.
Привремени распоред радника из претходног става
може трајати најдуже до три мјесеца.
Радник за вријеме обављања посла из става (1) и (2)
овог члана има право на плату свог радног мјеста, односно
плату која је за њега повољнија.
8. Провјеравање стручне оспособљености радника
Члан 13.
Прије закључивања уговора о раду, као и за вријеме
рада радника, послодавац може одредити да се изврши
провјеравање оспособљености лица које тражи запослење
за обављање послова и задатака радног мјеста.
Ако се приликом провјере испољи недовољна
оспособљеност радника, послодавац налаже раднику
да се у одређеном року оспособи и након тога се врши
поновна провјера његове оспособљености. У случају да на
поновљеној провјери радник не задовољи престаје му радни
однос.
9. Стручно образовање и усавршавањс радника
Члан 14.
Послодавац обезбјеђује услове за стручно
образовање и професионално усавршавање запослених,
у циљу унапређења квалитета њиховог рада у складу
са потребама Агенције, захтјевима и потребама радног
мјеста, а посебно када дође до увођења нове организације и
технологије рада.
Радник је дужан да поступи по захтјеву послодавца
ради стручног образовања и усавршавања.
Ако послодавац не омогући раднику његово
стручно образовање и усавршавање у складу са процесом
рада на радном мјесту, нема право на обештећење у случају
материјалне штете која настане као последица нестручног
рада, нити радник по том основу може трпјети друге штетне
последице.
Општим актом који доноси директор ближе се
уређују облици, начин, финансирање и друга питања везана
за стручно образовање и професионално усавршавање
запослених.
10. Рад приправника
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Члан 15.
Послодавац може закључити уговор о раду
са приправником на онолико времена колико траје
приправнички стаж прописан за степене стручне спреме на
које се односи. Уговор се закључује у писменој форми и једна
копија истог доставља надлежном заводу за запошљавање у
року од 5 дана од дана његовог закључивања ради евиденције
и контроле.
Ако посебним прописима није другачије утврђено,
приправнички стаж траје:
- 6 мјесеци за лица која имају завршену средњу
школу
- 12 мјесеци за лица која имају високо образовање
За вријеме трајања приправничког стажа, приправник има
сва права утврђена законом.
Приправником се сматра лице које се по први
пут запошљава у одређеном степену стручне спреме из
претходног става и које је према Закону дужно положити
стручни испит и којем је потребно претходно радно
искуство у његовом занимању или професији.
Стручно оспособљавање приправника врши се по
посебном програму оспособљавања који припрема стручно
лице задужено од стране директора Агенције и које мора
имати најмање исти или виши степен стручне спреме од
приправника и радно искуство од најмање три године.
Послодавац је дужан да приправника упозна са садржајем
и начином праћења његовог оспособљавања за самосталан
рад, а приправник је дужан да током приправничког
стажа води одговарајући дневник рада у који евидентира
најзначајније послове и радне задатке које је обављао код
послодавца и под чијим непосредним надзором.
Након истека приправничког стажа, најкасније у
року од 30 дана приправник је дужан да приступи полагању
приправничког испита на којем се провјерава његова
стручна оспособљеност за самосталан рад.
Приправнички испит се полаже пред стручном
комисијом коју именује директор Агенције, водећи рачуна о
стручној спреми чланова комисије која не може бити нижег
степена од стручне спреме коју има приправник.
О положеном испиту приправнику се издаје
увјерење.
11.

Волонтерски рад

Члан 16.
Волонтерски рад може трајати онолико времена
колико је, према закону за одређено стручно звање
прописано трајање приправничког стажа.
Вријеме волонтерског рада из става 1. овог члана
рачуна се у приправнички стаж и у радно искуство, као
услов за рад на одређеним пословима.
Волонтер има право на заштиту на раду, на
дневни одмор у току рада и између два узастопна
радна дана, као и право на здравствено осигурање и на
прензијско-инвалидско осигурање за случај несреће на
послу и професионалне болести, у складу са законом.
Уговор о волонтерском раду се закључује у
писменој форми и једна копија истог се доставља Заводу
за запошљаванње у року од пет дана од дана његовог
закључења ради евиденције и контроле.
12. Повремени и привремени послови
Члан 17.
Послодавац, у складу са законом, може закључити
уговор за обављање
повремених и привремених послова под условима:
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- да се не ради о пословима и радним задацима
систематизованог а непопуњеног радног мјеста за које је
послодавац обавезан да закључи уговор о раду на неодређено
вријеме са пуним или непуним радним временом,
- да се не ради о пословима и радним задацима
систематизованог а привремено упражњеног радног мјеста
и за које послодавац са радником може закључити уговор на
одређено вријеме, и
- да се не ради о пословима чије обављање траје
дуже од 90 дана у току календарске године.
Уговор из претходног става садржи одредбе о послу
ради чијег се обављања закључује овај уговор, са утврђеним
временом започињања и завршетка посла, дефинисаним
условима и начину његовог обављања као и уговореној
висини накнаде за рад и начину исплате те накнаде.
дјелу

13. Обављање стручних послова према уговору о

Члан 18.
Послодавац може, у складу са Законом о
облигационим односима, закључити уговор о дјелу ради
обављања одређених стручних послова у име и за рачун
Агенције а нарочито:
-израда нормативних и других општих аката,
стручних елабората, анализа, пројеката, програма и планова,
-вршење ревизије пројектне и програмске
документације,
-заступање Агенције у сложенијим споровима пред
надлежним судовима, процјена и вјештачења,
-извођење стручне обуке са запосленим по
посебним програмима из области цивилне заштите, заштите
на раду, противпожарне заштите и других облика стручног
оспособљавања,
- ангажовање стручних радника за вршење
одређених стручних послова на поправкама механизације,
објеката, рачунарске опреме, копир апарата, телефона и др.
Уговором из претходног става уређују се међусобна
права и обавезе између послодавца, као наручиоца посла, и
стручног радника, као извршиоца посла а нарочито:
- назнака посла који ће се извршити,
- вријеме завршетка посла,
- обавезе извршиоца посла да ће уговорени посао
стручно обавити и у
договореним роковима завршити и предати наручиоцу,
- обавеза наручиоца посла у погледу надзора,
пријема урађеног посла и плаћања уговорене накнаде за
извршени посла
14. Обављање послова директора Агенције
Члан 19.
Уговор о раду може се закључити ради обављања
послова директора Агенције којим се заснива радни однос,
ако то посебним законом није другачије уређено.
Уговор о раду из претходног става закључује се
на одређено вријеме до истека мандата на који је директор
именован.
Уговор из става 1. овог члана са директором
Агенције закључује у име Агенције предсједник Управног
одбора Агенције.
3. / ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 20.
Радник остварује право на плату у складу са
општим актом и уговором о раду.

Број 16 - Страна 21

Радницима се гарантује једнака плата за исти рад
или рад исте вриједности који остварују код послодавца.
Под радом исте вриједности подразумијева се рад
за који се захтијева исти степен стручне спреме, односно
образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак
радни допринос уз једнаку одговорност.
Одлука послодавца или споразум са радником који
нису у складу са ставом 2. овог члана - ништавни су.
У случају повреде права из става 2. овог члана,
радник има право да покрене поступак за накнаду штете.
Послодавац не може раднику исплатити мању
плату од оне која је утврђена у складу са општим актом и
уговором о раду.
Члан 21.
Плата из члана 20. став 1. овог Правилника састоји
се од дијела плате за обављени рад и времена проведеног на
раду, увећања плате прописаних Законом, општим актом и
уговором о раду и других примања по основу радног односа,
у складу са Законом, општим актом и уговором о раду.
Уговором о раду може се одредити другачији
начин одређивања плате, који не може бити неповољнији за
радника од начина обрачуна плате из става 1. овог члана.
Плата из става 1. овог члана је плата прије
опорезивања порезом на доходак.
Бруто плата је плата из става 3. овог члана увећана
за доприносе.
Члан 22.
Основна плата одређује се на основу услова
потребних за рад на пословима за које је радник закључио
уговор о раду утврђених општим актом и времена
проведеног на раду.
Елементи за одређивање плате из става 1. овог
члана су коефицијенти сложености посла и цијена рада,
уколико законом и колективним уговором није другачије
уређено.
У елементима за одређивање плате из ст. 1. и 2. овог
члана садржан је порез на доходак.
4/ ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПО ОСНОВУ
РАДНОГ ОДНОСА
1.Радно вријеме
Члан 23.
Пуно радно вријеме у Агенцији износи 40 часова
седмично, распоређених у петодневној радној недељи, у
складу са законом.
Члан 24.
У случајевима предвиђеним законом, директор
може увести прековремени рад о чему доноси посебан акт
којим одређује распоред и трајање прековременог рада
и дневног одмора као и запослене који су дужни да раде
прековремено.
Радник може да ради прековремено највише 10
часова седмично, не дуже од 4 часа дневно, односно највише
180 часова у току календарске године.
Члан 25.
Директор може, у зависности од специфичности
обављања појединих послова, увести односно организовати
рад у смјенама о чему доноси посебан акт којим одређује
рокове за замјену смјена као и запослене који су дужни да
раде у смјенама, вријеме коришћења дневног одмора и друга
питања утврђена Правилником о раду.
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Распоред радног времена за рад у смјенама се
утврђују најмање за 30 наредних дана и оглашава се на начин
који је приступачан свим запосленим који су одређени да
раде у смјенама.
Радно вријеме организовано из два дијела, не
сматра се радом у смјенама.
2. Одмори и одсуства
Члан 26.
Радник који ради са пуним радним временом или
најмање шест сати дневно има право на одмор у току радног
времена у трајању од 30 минута, а који не може бити у прва
два или посљедња два сата радног времена запосленог.
Радник који ради дуже од четири сата, а краће од
шест сати дневно има право на одмор у току рада у трајању
од најмање 15 минута.
Радник који ради дуже од пуног радног времена,
а најмање десет сати дневно, поред одмора из става 1. овог
члана има право и на додатни одмор у току рада у трајању од
најмање 15 минута.
Вријеме одмора из ст. 1. до 3. овог члана урачунава
се у радно вријеме.
Члан 27.
Радник који има најмање шест мјесеци непрекидног
радног стажа има право на годишњи одмор у трајању од
најмање 20 радних дана.
Годишњи одмор из предходног става овог члана
увећава се за по један дан за сваке три навршене године
радног стажа.
Годишњи одмор раднику, поред основа из
претходног става овог члана, увећава се за по два радна дана
и у следећим случајевима:
-самохрани родитељ који живи са малодобним
дјететом,
-са двоје или више дјеце до седам година живота
дјеце,
-који је инвалид до IV степена инвалидности као и
-код кога је утврђена преостала радна способност.
Укупан годишњи одмор радника, утврђен у складу
са ставом 2. и 3. овог члана, не може износити више од 30
радних дана.
Радник који није навршио шест мјесеци
непрекидног радног стажа има право на годишњи одмор у
трајању од по једног радног дана за сваки навршени мјесец
рада.
Члан 28.
Годишњи одмор се користи непрекидно или у
дијеловима, у зависности од могућности и потреба Агенције,
с тим што први дио годишњег одмора мора износити
непрекидно двије радне седмице.
При распоређивању годишњег одмора узеће се у
обзир жеља и потреба радника.
Распоред коришћења годишњих одмора утврђује
се посебним Планом који доноси директор, у складу са
Правилником о раду.
Члан 29.
Радник за вријеме кориштења годишњег одмора има
право на накнаду плате у висини пуне плате, као да је за то
вријеме био на послу.
Радник остварује право на регрес за коришћење
годишњег одмора, у складу са законом.
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Члан 30.
Радник има право на плаћено одсуство у току једне
календарске године у следећим случајевима:
1. склапање брака-пет радних дана,
2. смрт члана уже породице-пет радних дана
3. смрти члана шире породице-два радна дана
4. теже болести члана уже породице-један радни
дан
5. пресељење у други стан-два радна дана
6. рођење дјетета-пет радних дана
7. обиљежавање дана свог вјерског празника-два
радна дана
8. добровољно давање крви – два радна дана
приликом сваког давања
9. полагање стручног испита-два радна дана
Плаћено одсуство из претходног става овог члана
не може бити дуже од шест радних дана у току календарске
године.
Директор Агенције може на захтјев радник у
оправданим случајевима, одобрити плаћено одсуство и
дуже од шест дана у току календарске године.
Чланом уже породице се сматрају брачни и
ванбрачни супружници, њихова дјеца (брачна, ванбрачна,
усвојена и пасторчад), дјеца узета под старатељство и друга
дјеца без родитеља узета на издржавање, мајка, отац, очух,
маћеха и усвојилац, родитељи брачног супружника који
живе са њим у заједничком домаћинству.
Чланом шире породице сматрају се браћа и сестре,
дјед и баба по мајци и по оцу, родитељи брачног друга који
живе у одвојеном домаћинству.
Члан 31.
Радник има право на неплаћено одсуство ради:
1. обављања неодложних личних и породичних
послова, које је дужан образложити у свом захтјеву,
2. припремања и полагања испита на високошколској
установи, научно образовној или научноистраживачкој
установи у току додипломског или постдипломског студија,
3. посјете члану уже породице који живи у
иностранству,
4. стручног или научног усавршавања у
иностранству,
5. његе тешко обољелог члана уже породице.
Неплаћено одсуство може износити до три мјесеца, осим
у случајевима и научног усавршавања у иностранству, које
може трајати до једне године.
За вријеме неплаћеног одсуства раднику мирују
права и обавезе по основу рада, а трошкове пензијског
и инвалидског осигурања сноси корисник неплаћеног
осигурања.
3. Мировање права из радног односа
Члан 32.
Раднику који је засновао радни однос на неодређено
вријеме права и обавезе из радног односа мирују за вријеме
обављања јавне функције у складу са одредбама Закона о
раду.
4. Заштита на раду
Члан 33.
Послодавац је дужан да обезбједи све потребне
мјере заштите на раду којима се штити физичко и психичко
здравље запослених за вријеме рада.
Радник је дужан да се при раду користи
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одговарајућим средствима заштите на раду и да тим
средствима као и средствима рада рукује у складу са
њиховом намјеном и особинама.
Начин поступак, средства и мјере за остваривање
заштите на раду, директор уређује посебним општим актом
са којим ће сваки запослени бити упознат на прикладан
начин.
Члан 34.
Послодавац је дужан да све запослене колективно
осигура од несреће на послу код одговарајуће организације
за осигурање.
5. Заштита права радника
Члан 35.
Ради оставривања својих права запослени у
Агенцији писмено се обраћају директору Агенције.
Поводом обраћања запослених директор доноси
одговарајући акт у року од 30 дана од дана подношења
захтјева.
Члан 36.
Против рјешења или другог одговарајућег акта
директора Агенције којим је одлучено о неком праву или
обавези запослених, запослени има право да поднесе
приговор у року од осам дана од дана достављања акта.
О приговору из претходног члана директор
Агенције одлучује у року од 30 дана од дана подношења
приговора.
6. Повреда обавеза из уговора о раду од стране радника
Члан 37.
Радник је дужан да се на раду придржава обавеза
прописаних законом, колективним уговором, правилником
о раду и уговором о раду и да своје радне обавезе извршава
на начин којим неће онемогућавати или ометати друге
раднике у извршавању њихових радних обавеза.
За повреду радних обавеза радник је одговоран
послодавцу, а ако је повредом радних обавеза причињена
материјална штета послодавцу или трећим лицима, или је
учињено кривично дјело или прекршај, радник је одговоран
материјално, односно кривично и прекршајно.
Члан 38.
Тежом повредом радних обавеза сматра се такво
понашање радника на раду или у вези са радом којим
се наноси озбиљна штета интересима послодавца, као и
понашање радника из кога се основано може закључити да
даљи рад радника код послодавца не би био могућ, и то:
1) одбијање извршења радних обавеза које су
одређене уговором о раду;
2) извршење крађе, намјерно уништење, оштећење
или незаконито располагање средствима послодавца, као и
наношење штете трећим лицима коју је послодавац дужан
накнадити;
3) злоупотреба положаја, са материјалним или
другим штетним посљедицама по послодавца;
4) одавање пословне или службене тајне;
5) намјерно онемогућавање или ометање других
радника да извршавају своје радне обавезе, чиме се ремети
процес рада код послодавца;
6) насилничко понашање према послодавцу, другим
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радницима и трећим лицима за вријеме рада;
7) неоправдани изостанак с посла у трајању од три
дана у календарској години;
8) давање нетачних података који су били
одлучујући за заснивање радног односа;
9)
извршење
насиља
на
основу
пола,
дискриминацију, узнемиравање и сексуално узнемиравање
других радника или мобинг.
Члан 39.
Ако радник учини пропуст у раду или у вези са
радом који се не сматра тежом повредом радних обавеза
у смислу члана 39. овог Правилника, послодавац ће га
писмено упозорити на такво понашање или изрећи мјеру
писмено упозорење или новчану казну па уколико радник,
и поред тог упозорења, понови исти или други пропуст, у
року од једне године, такво поновљено понашање сматраће
се тежом повредом радних обавеза због које послодавац
може отказати уговор о раду.
Члан 40.
Лакшом повредом радних обавеза сматрају се
пропусти у раду и у вези са радом који немају значајније
штетне посљедице по послодаваца и који се не сматрају
тежим повредама радних обавеза и то:
1) учестало кашњење, неоправдано одсуствовање у
току радног времена или ранији одлазак са радног мјеста,
2) неоправдан изостанак са посла један радни дан и
3) повреда кодекса понашања службеника која није
обухваћена неком од повреда радних дужности предвиђених
овим Правилником.
7. Мјере за повреду радних обавеза и радне дисциплине
Члан 41.
За повреду радних обавеза и радне дисциплине
раднику се може изрећи једна од сљедећих мјера:
1) писмено упозорење,
2) новчана казна,
3) престанак радног односа.
Мјера из става 1. тачка 3) овог члана не може се
изрећи за лакше повреде радне обавезе.
Члан 42.
Послодавац може да откаже уговор о раду раднику
који не поштује радну дисциплину, и то:
1) ако неоправдано одбије да обавља послове и
извршава налоге послодавца у складу са законом;
2) ако не достави потврду о привременој
спријечености за рад,
3) ако злоупотријеби право на одсуство због
привремене спријечености за рад;
4) због доласка на рад под дејством алкохола или
других опојних средстава, односно употребе алкохола или
других опојних средстава у току радног времена, које има
или може да има утицај на обављање посла;
5) ако његово понашање представља радњу
извршења кривичног дјела учињеног на раду и у вези са
радом, независно од тога да ли је против радника покренут
кривични поступак за кривично дјело;
6) ако радник који ради на пословима са повећаним
ризиком, на којима је као посебан услов за рад утврђена
посебна здравствена способност, одбије да буде подвргнут
оцјени здравствене способности;
7) ако не поштује радну дисциплину прописану
актом послодавца, односно ако је његово понашање такво
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да не може да настави рад код послодавца.
Послодавац може радника да упути на одговарајуће прегледе
у овлашћену здравствену установу коју одреди послодавац,
о свом трошку, ради утврђивања околности из става 1. тачка
3. и тачка 4. овог члана или да утврди постојање наведених
околности на други начин у складу са законом.
Одбијање радника да се одазове на позив послодавца да
изврши анализу сматра се непоштовањем радне дисциплине
у смислу става 1. овог члана.
Члан 43.
Послодавац може раднику за повреду радне
обавезе или непоштовање радне дисциплине у смислу
члана 179. ст. 2. и 3. Закона о раду да, ако сматра да постоје
олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе,
односно непоштовање радне дисциплине, није такве
природе да раднику треба да престане радни однос, умјесто
отказа уговора о раду, изрећи једну од сљедећих мјера:
а) новчану казну у висини до 20% основне плате
радника за мјесец у коме је новчана казна изречена, у
трајању до три мјесеца, која се извршава обуставом од плате,
на основу одлуке послодавца о изреченој мјери;
б) писмено упозорење са најавом отказа уговора о
раду у којем се наводи да ће послодавац раднику отказати
уговор о раду без поновног упозорења ако у наредном
року од шест мјесеци учини повреду радне обавезе или
непоштовање радне дисциплине.
8. Накнада материјалне штете
Члан 44.
Радник који на раду или у вези са радом намјерно
или из крајње непажње причини материјалну штету
послодавцу дужан је да ту штету накнади.
Ако штету проузрокује више радника, сваки од њих
одговара за дио штете коју је проузроковао, а ако се не може
утврдити дио штете коју је проузроковао сваки поједини
радник, сматра се да су сви подједнако одговорни и штету
накнађују у једнаким дијеловима.
Ако је више радника проузроковало штету
кривичним дјелом, за штету одговарају солидарно.
Члан 45.
Ако се не може утврдити тачан износ накнаде
штете, или ако би утврђивање њене висине проузроковало
несразмјерне трошкове, колективним уговором и
правилником о раду може се предвидјети да се висина
накнаде штете утврђује у паушалном износу, као и да се
уреди начин и поступак паушалног утврђивања накнаде
штете, одреди орган који ту накнаду утврђује и друга питања
у вези са утврђивањем накнаде штете у паушалном износу.
Уколико је проузрокована штета знатно већа од
утврђеног паушалног износа накнаде штете, послодавац
може захтијевати накнаду у висини пуног износа
проузроковане штете.
Члан 46.
За штету коју радник на раду или у вези са радом
причини трећем лицу радник и послодавац одговарају солидарно.
Послодавац који је, у складу са ставом 1. овог члана,
надокнадио штету трећем лицу има право да захтијева да
му радник надокнади исплаћени износ.
Члан 47.
Радник има право на накнаду штете од послодавца
коју претрпи на раду или у вези са радом, осим ако је штета
настала његовом кривицом или крајњом непажњом.
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Члан 48.
Ако се између послодавца и радника не постигне
сагласност о висини и начину накнаде штете, оштећена
страна своје право на накнаду штете остварује путем
надлежног суда, у складу са законом.
Члан 49.
На питања накнаде штете причињене на раду или
у вези са радом која нису посебно уређена овим законом
примјењују се прописи о облигационим односима.
9. Удаљење радника са рада
Члан 50.
Ако је радник затечен у вршењу радњи за које се
основано сумња да представљају кривично дјело, тежу
повреду радне обавезе или радњи које угрожавају имовину
веће вриједности, послодавац га може удаљити с рада и
прије отказивања уговора о раду.
Удаљење радника са рада може трајати најдуже до
три мјесеца, у којем року је послодавац дужан да одлучи о
одговорности радника.
Ако је против радника покренут кривични
поступак, удаљење радника траје до окончања кривичног
поступка, ако послодавац другачије не одлучи.
Члан 51.
Радник коме је одређен притвор удаљује се са рада
од првог дана притвора, док притвор траје.
Члан 52.
По истеку удаљења из члана 51. став 2. овог
Правилника послодавац је дужан да радника врати на рад
или да му откаже уговор о раду ако за то постоје оправдани
разлози из члана 179. Закона о раду.
Члан 53.
За вријеме привременог удаљења радника са рада, у
смислу чланова 51. и 52. овог Правилника, раднику припада
накнада плате у висини 50% основне плате коју би остварио
да је на раду.
Накнада плате за вријеме привременог удаљења са
рада у смислу члана 51. став 3. и члана 52. овог Правилника
исплаћује послодавац, уз право на регресни захтјев од
органа који је покренуо кривични поступак, односно
одредио притвор.
Члан 54.
Раднику који је био привремено удаљен са рада, у
смислу чланова 51. и 52. овог Правилника, припада разлика
између износа накнаде плате примљене по основу члана 54.
став 1. овог Правилника и пуног износа плате, и то:
1) ако кривични поступак против њега
буде обустављен правноснажном одлуком, или ако
правноснажном одлуком буде ослобођен оптужбе, или је
оптужба против њега одбијена, али не због ненадлежности,
на терет органа који је покренуо кривични поступак,
односно одредио притвор;
2) ако раднику не престане радни однос у смислу
члана 179. Закона о раду, на терет послодавца. “
5/ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
1. Разлози за престанак радног односа
Члан 55.
Радни однос престаје:
1) истеком рока на који је заснован,
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2) кад радник наврши 65 година живота и најмање
15 година стажа осигурања,
3) споразумом између радника и послодавца,
4) отказом уговора о раду од стране радника или
послодавца,
5) одлуком надлежног суда,
6) на захтјев родитеља или старатеља радника
млађег од 18 година живота,
7) смрћу радника и
8) у другим случајевима утврђеним законом.
2. Отказни рок
Члан 56.
У случају престанка радног односа радник има
право на отказни рок, који зависи од дужине радног стажа
радника и утврђује се за:
1. радни стаж од двије до 10 година - 30 дана
2. радни стаж од 10 до 20 година - 40 дана
3. радни стаж од 20 до 30 година - 60 дана
4. радни стаж преко 30 година - 80 дана
Члан 57.
Код престанка радног односа, радник има право на
отказни рок, осим ако му престаје радни однос у случајевима
из члана 179. став 1. т. 2) и 5) и ст. 2. и 3. Закона о раду.
Отказни рок не може бити краћи од 15 календарских
дана ако отказ уговора о раду даје радник, осим у случају
из члана 171. став 3. Закона о раду нити краћи од 30
календарских дана ако отказ уговора о раду даје послодавац.
Отказни рок почиње тећи од дана уручења отказа
раднику, односно послодавцу.
Послодавац је дужан да раднику омогући да за
вријеме отказног рока користи један слободан дан у седмици
ради тражења новог запослења.
Члан 58.
Раднику за вријеме отказног рока припада накнада
плате у висини од 100 % плате остварене у мјесецу прије
почетка отказног рока и има друга права и обавезе утврђене
Законом и овим Правилником.
3. Отпремнина
Члан 59.
Ако је запосленом престао радни однос услед
промјене у организацији, односно смањења обима послова
или укидања послова, запослени има право на отпремнину
на терет Послодавца.
Висина отпремнине зависи од дужине рада
запосленог код Послодавца и износи:
а) за рад од 2 до 10 година 35% просјечне мјесечне
плате запосленог исплаћене у последња три мјесеца прије
престанка радног односа, за сваку навршену годину радног
стажа,
б) за рад од 10 до 20 година 40% просјечне мјесечне
плате запосленог исплаћене у последња три мјесеца прије
престанка радног односа, за сваку навршену годину радног
стажа,
в) за рад од 20 до 30 година 45% плате просјечне
мјесечне плате запосленог исплаћене у последња три мјесеца
прије престанка радног односа, за сваку навршену годину
радног стажа,
г) за рад дужи од 30 година 50% плате просјечне
мјесечне плате запосленог исплаћене у последња три мјесеца
прије престанка радног односа, за сваку навршену годину
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радног стажа.
Висина отпремнине из става 2. овог члана не може
се утврдити у износу већем од шест просјечних мјесечних
плата исплаћених запосленом у последња три мјесеца прије
престанка радног односа.
6/ ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 60.
Запослени има право да буде обавијештен о својим
правима, дужностима и одговорностима која проистичу
из Закона и општих аката Агенције, а посебно у погледу
његових радних обавеза, плата, услова рада, општем стању у
Агенцији које утичу на остваривање његових права, обавеза
и одговорности, перспективама његовог радног односа и
заштити на раду.
Члан 61.
Информисање се обезбјеђује путем писаних аката
директора Агенције, објављивањем општих аката и других
информативних материјала на огласној табли Агенције
који су доступни свим запосленим као и на друге погодне
начине.
Запослени, на његов захтјев, има право да буде
лично обавијештен о неком његовом праву или обавези на
начин који је прикладан захтјеву ( усмено или писмено ).
7/ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
Члан 62.
Директор је дужан предузети све мјере у циљу
отклањања узрока који доводе до штрајка.
Уколико и поред предузетих мјера до штрајка дође
исти се организује и води у складу са Законом о штрајку.
8/ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
За све што није регулисано овим Правилником
примјењују се одредбе Закона о раду и општих аката
Агенције.
Члан 64.
Правилник се може мијењати измјенама, допунама
или доношењем новог Правилника, на начин и по поступку
по коме је акт донесен.
Члан 65.
Даном ступања на снагу престаје да важи
Правилник о раду број: 556/19 од 24.7.2019. године.
Члан 66.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а
биће објављен и на огласној табли Агенције.
Број: 640 /19
Бијељина,
Датум:15.08.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Александар Станић, с.р.
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НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-03/19

7

22. РЈЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА ДПСЗ (ПОТПРОЈЕКАТ БИХ5/БИХ6) 16

5.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-04/19

8

6.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-23/19

8

7.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-15/19

9

8.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-16 (2 ЛОТА)/19

9

9.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
10
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-14-У1/18

6

10. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
10
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-05/19

20.

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

СРЕДСТАВА

16

23. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ
СТРУЧНОГ
НАДЗОРА
НА
РАДОВИМА
„САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОРОДИЧНИХ
ОБЈЕКАТА
КОРИСНИЦИМА
БОРАЧКО16
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ БИЗ-04/19
24. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ АМИРЕ ГАНИЋ О
ИЗЛАСКУ НА ТЕРЕН СА ИНСПЕКТОРИМА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ПОЛИЦИЈСКЕ
УПРАВЕ БИЈЕЉИНА КАКО БИ УТВРДИЛИ
ДА ЛИ СУ ИЗВРШЕНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА ПО ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
ЗА
ИЗГРАЂЕНИ
ВИШЕПОРОДИЧНИ
17
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ У АМАЈЛИЈАМА

29. август 2019.

Службени гласник Града Бијељина

АКТА АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА
1.

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
У
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСТУПКУ У ГРАДУ
17
БИЈЕЉИНА
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРОМЈЕНЕ
ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„РАЧАНСКА 25“ БИЈЕЉИНА, УЛИЦА БР.25
17
БИЈЕЉИНА

2.

ОГЛАС
О
УПИСУ
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 3А“ УЛИЦА
17
СВЕТОЗАРА БР. 3А БИЈЕЉИНА
АКТА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

1.

ПРАВИЛНИК О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 18
БИЈЕЉИНА
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
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