
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 30. април 2019. године  БРОЈ 09 / 2019

 На основу члана 14. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник Републике Српске, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16) и члана 39. став 2. тачка 3. Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 27. сједници одржаној дана 25. априла 
2019. године,   донијела је

О Д Л У К У 
 О ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО ГОДИШЊЕМ 
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ БУЏЕТА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
 Одобрава се покриће дефицита буџета исказаног по 
Годишњем финансијском извјештају буџета за 2018. годину 
у износу од 538.044,00 КМ.

Члан 2.
 Покриће дефицита у износу од 538.044,00 ће се 
вршити смањењем буџетске потрошње и из редовних 
буџетских прихода у 2019. години.

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

Број: 01-022-30/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. и 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 39. став 2. тачка 2. и 8.  Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
града Бијељина на својој 27. сједници одржаној дана 25. априла 
2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради измјене Регулационог 
плана „Гвоздевићи“ у Бијељини, (у даљем тексту: План).

Члан 2.
 1) Источна граница обухвата Плана прати Улицу 
српске војске њеном десном страном од парцеле к.ч. 
број 2529, на сјеверу све до парцеле к.ч. број 5631 на југу 
источне границе обухвата, гдје прелази у јужну границу 
обухвата, пратећи јужне међе парцела к.ч. број 5631, 5632, 
5633 и 5634, обухвта катастарске парцеле на којима је 
православно гробље. Граница даље иде у правцу сјевера 
пратећи западне међе парцела к.ч. број 5642, 5646, 5647, 
5650, 5498, 5497, 5496, 5495 и 5494/1 гдје долази до парцеле 
к.ч. број 5493 гдје граница скреће према западу и прати 
пут означен као к.ч. број 5663/5 све до његовог краја, а 
затим задржавајући тај правац пресјеца парцеле к.ч. 
број 5666/1 и 5870/6. Даље граница обухвата иде јужним 
међама парцела к.ч. број 5870/5, 5870/14, 5870/15, 5870/10, 
5870/9 и 5862, а онда прати источну и југоисточну међу 
парцеле к.ч. број 5857, те југоисточне међе парцела к.ч. 
број 5856, 5855, 5854 и 5853, а затим обухвата дио парцеле 
к.ч. број 5871, пресјецајући у правцу запада парцеле к.ч. 
број 5872, 5873/2, 5874, 5875 и 5876/2 гдје излази на Улицу 
Петра Бојовића и даље у правцу запада иде пратећи ову 
улицу све до њеног изласка на Улицу Баја Пивљанина. 
Граница даље иде према западу пресјецајући парцеле к.ч. 
број 6019, 6018 и 6061 све до југозападне међе парцеле 
к.ч. број 6015, даље граница обухвата иде овом међом и 
југозападном међом парцеле к.ч. број излази на канал 
Дашницу. Граница даље иде на сјевер пратећи десну обалу 
канала, све до пута к.ч. број 4529 гдје граница скреће и 
прати тај пут све до раскрснице Улица Филипа Вишњића 
и 27. марта. Одатле, граница обухвата прати Улицу 27. 
марта све до њеног укрштања са Козарачком улицом, а 
затим граница се наставља пратећи Козарачку улицу па 
наставља даље парцелом к.ч. број 3248 и њом излази на 
Улицу Ђуре Даничића. Граница прати даље Улицу Ђуре 
Даничића на исток све до изласка предметне улице на 
Улицу српске војске гдје се код парцеле к.ч. број 2529 све 
к.о. Бијељина 1 заокружује граница обухвата Плана.
 
 1) Обухват Плана има укупну површину од 155,29 hа.

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2029. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Плана: План је неопходно 
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), (у даљем тексту: Закон), 
подзаконским актима донесеним на основу овог закона, те 
другим прописима релевантним за планирање и уређење 
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простора (који се односе на: саобраћај, 

 2) снабдјевање енергијом, снабдјевање водом, 
телекомуникације, заштиту од природних непогода, заштиту 
природе, заштиту воде, ваздуха, пољопривредног и шумског 
земљишта, природних вриједности, културних добара и сл.).

 3) Носилац израде дужан је обезбједити 
усаглашеност Плана са одговарајућим планом вишег реда.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 180 дана од 
дана потписивања уговора са носиоцем израде Плана.

Члан 6.
 План треба да садржи све елементе прописане 
чланом 35. Закона, другим законима, као и елементе 
прописане чланом 152. и 153. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/13). 

Члан 7.
 1) Скупштина града Бијељине, на приједлог носиоца 
припреме, утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јaвни увид. 
 2) Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у 
трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
 4) Нацрт Плана излаже се на јавни увид у складу са 
одредбама члана 47. Закона.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 
јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана  и лицима која су 
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона и чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица.
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом  49. Закона.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона, носилац припреме утврђује приједлог Плана који 
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду Плана 
обезбјеђују се из буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Плана биће правно лице које 
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената 
просторног уређења. Избор носиоца израде врши се у 
складу са прописима о јавним набавкама.

Члан 10.
 Носилац припреме Плана биће Одјељење за 
просторно уређење Градске управе Града Бијељина.

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-31/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. и 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 39. став 2. тачка 2. и 8. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број. 9/17), Скупштина 
града Бијељина на својој 27. сједници одржаној дана 25. априла 
2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДАШНИЦА 1“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради измјене 
Регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини, (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.
 1) Граница обухвата Плана на сјеверозападној 
страни прати саобраћајницу, односно Улице цара Уроша и 
Сремску од раскршћа Улица цара Уроша и Незнаних јунака 
на сјеверозападу па до раскршћа Улица Сремске и Душана 
Барањина на сјевероистоку. Од раскршћа Улица Сремске 
и Душана Барањина граница се на сјевероисточној страни 
обухвата спушта у правцу југоистока пратећи Улицу Душана 
Барањина (уз канал Дашницу) у цијелој дужини ове улице 
све до раскршћа са Улицом незнаних јунака на југозападној 
страни обухвата. Од раскршћа Улица Душана Барањина и 
Незнаних јунака на југозападној страни обухвата граница 
се ломи у правцу сјеверозапада пратећи Улицу незнаних 
јунака све до раскршћа са Улицом Сремском (раскршће „код 
дуда“), гдје се и затвара обухват Плана.
 
2) Обухват Плана има укупну површину од 27,90 hа.

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2029. године.
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Члан 4.

 1) Смјернице за израду Плана: План је неопходно 
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), (у даљем тексту: Закон), 
подзаконским актима донесеним на основу овог закона, те 
другим прописима релевантним за планирање и уређење 
простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снадбјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбједити 
усаглашеност Плана са одговарајућим планом вишег реда.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 180 дана од 
дана потписивања уговора са носиоцем израде Плана.
 

Члан 6.
 План треба да садржи све елементе прописане 
чланом 35. Закона, другим законима, као и елементе 
прописане чланом 152. и 153. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/13).

Члан 7.
 1) Скупштина града Бијељине, на приједлог носиоца 
припреме утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јaвни увид. 
 2) Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у 
трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
 4) Нацрт Плана излаже се на јавни увид у складу са 
одредбама члана 47. Закона.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 
јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана  и лицима која су 
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона и чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица.
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 

носилац припреме дужан је да организује поново јавни увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом  49. Закона.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона, носилац припреме утврђује приједлог Плана који 
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду Плана 
обезбјеђују се из буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Плана биће правно лице које 
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената 
просторног уређења. Избор носиоца израде врши се у 
складу са прописима о јавним набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Плана биће Одјељење за 
просторно уређење Градске управе Града Бијељина.

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-32/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. и 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 39. став 2. тачка 2. и 8. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
града Бијељина на својој 27. сједници одржаној дана 25. априла 
2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „МЗ ДАШНИЦА“ У 
БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради измјене дијела 
Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини, (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.
 1) Сјевероисточна граница обухвата Плана иде 
југозападном ивицом путног појаса Улице Раје Баничића, на 
сјевероистоку скреће и прелази преко парцеле к.ч. број 15/3 и 
наставља сјеверозападном међом к.ч. број 16/1 све до канала 
Дашница гдје скреће у правцу југа пратећи канал све до парцеле 
к.ч. број 37 код које скреће на сјевероисток и прати југоисточну 
границу парцеле к.ч. број 37 и 36/2 све к.о. Бијељина 1 до путног 
појаса Улице Раје Баничића гдје се затвара обухват Плана (први 
обухват Плана површине 6,50 hа).
 2) Југоисточна граница обухвата Плана иде од 
Улице Раје Баничића сјевероисточном међом парцеле к.ч. 
број 918, затим сјеверном међом парцела к.ч. број 937/1 и 
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937/10 и преко парцеле к.ч. број 920, након чега скреће 
југоисточно по граници обухвата Плана поред парцела к.ч. 
број 935/4 и 935/1 након чега скреће у правцу југозапада 
Улицом шабачких ђака до Улице Раје Баничића, одакле 
скреће сјеверно дуж Улице Раје Баничића до парцеле к.ч. 
број 918 све к.о. Бијељина 2 гдје се и затвара обухват Плана 
(други обухват Плана површине 7,90 hа).
 3) Дио крајњег југозападног дијела обухвата Плана 
између Сремске улице, канала Дашница к.ч. број 6424 
и границе самог Плана са сјеверозападне и југозападне 
стране, све к.о. Бијељина 1 (трећи обухват површине 7,8 ha).
 4) Обухват Плана има укупну површину од 22,2 hа.

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2029. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Плана: План је неопходно 
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), (у даљем тексту: Закон), 
подзаконским актима донесеним на основу овог закона, те 
другим прописима релевантним за планирање и уређење 
простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снадбјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбједити 
усаглашеност Плана са одговарајућим планом вишег реда.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 180 дана од 
дана потписивања уговора са носиоцем израде Плана.
 

Члан 6.
 План треба да садржи све елементе прописане 
чланом 35. Закона, другим законима, као и елементе 
прописане чланом 152. и 153. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13). 

Члан 7.
 1) Скупштина града Бијељине, на приједлог носиоца 
припреме, утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јaвни увид. 
 2) Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у 
трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
 4) Нацрт Плана излаже се на јавни увид у складу са 
одредбама члана 47. Закона.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 
јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана  и лицима која су 
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.

 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона и чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица.
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом  49. Закона.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона, носилац припреме утврђује приједлог Плана који 
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду Плана 
обезбјеђују се из буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Плана биће правно лице које 
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената 
просторног уређења. Избор носиоца израде врши се у 
складу са прописима о јавним набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Плана биће Одјељење за 
просторно уређење Градске управе Града Бијељина.

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-33/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу члана 73. став 2. и 4., члана 74. и члана 
75. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске“, 
број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана 15., члана 22. и члана 
24.  Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, 
одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 76/16)  и 
Програма санитарне заштите изворишта подземне воде 
бунара ИЕБН-1 на парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима 
код Бијељине израђеног од стране ДОО „IPIN“ Бијељина 
из априла 2018. године, Скупштина Града Бијељина на 27. 
сједници одржаној дана 25. априла 2019. године,  донијела је

О Д Л У К У
О ЗАШТИТИ  ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ БУНАРА 
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ИЕБН-1 НА ПАРЦЕЛИ К.Ч. 1694 КО ПОПОВИ У 
ПОПОВИМА КОД БИЈЕЉИНЕ

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се зоне санитарне 
заштите изворишта подземне воде бунара ИЕБН-1 на 
парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима код Бијељине (у 
даљем тексту: Извориште), са којег се врши флаширање и 
стављање у промет воде, величина и границе зона санитарне 
заштите, мјере и режими заштите изворишта подземне 
воде које се користи за потребе флаширања и стављања у 
промет, у границама заштитних зона како је то програмом 
дефинисано, а у циљу заштите од намјерног или случајног 
загађивања и других утицаја, који могу неповољно дјеловати 
на здравствену исправност воде, надзор над спровођењем 
ове одлуке, казнене одредбе и друга питања од интереса за 
спровођење санитарне заштите Изворишта.

Члан 2.
 Предузеће „NN HOLDING“ ДОО Бијељина, 
одговорно је за спровођење и спроводи мјере заштите како 
је наведено овом одлуком, преко својих одговорних органа 
и појединаца. Сва правна и физичка лица дужна су да се 
придржавају ове Одлуке и да примјењују овом Одлуком 
прописане мјере заштите изворишта подземне воде на 
парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима.

II   ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

Члан  3.
 У складу са законом установљене су три зоне 
санитарне заштите изворишта подземне воде бунара 
ИЕБН-1 на парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима код 
Бијељине:
 - Зона непосредне заштите,
 - Зона уже заштите, 
 - Зона шире заштите.

Члан 4. 
 Зона непосредне заштите јесте омеђена и 
ограђена земљишна површина, са постављеним истражно-
експлоатационим бунаром из којег се експлоатише вода.
 Зони непосредне заштите истражно-
експлоатационог бунара ИЕБН-1 припада дио парцеле 
означене следећим бројем кч: 1694 К.О. Попови. Координате 
преломних тачака зоне непосредне заштите су:

Члан 5.
 Зона уже заштите изворишта подземне воде на 
парцели к.ч. 1694 К.О. Попови у Поповима, јесте тачно 
одређена и омеђена земљишна површина неправилног 
облика, као и прилазним и унутрашњим путевима и другим 
објектима који служе непосредно изворишту.

Границе зоне уже санитарне заштите поменутог изворишта 
обухвата дио катастарских честица: 1694 и 1695 К.О. 
Попови и она је квадратног облика дужине странице 60 м, 
чије преломне тачке имају следеће координате:

Члан 6.
 Зона шире заштите, јесте тачно одређена и омеђена 
земљишна површина неправилног облика, као и прилазним 
и унутрашњим путевима и другим објектима који служе 
непосредно тој зони.
Широј зони припадају следеће катастарске честице означене 
са кч: 1692, 1693, 1694, 1695, 1726/1, 1764 и 2323/1, она је 
квадратног облика дужине странице 120м, чије преломне 
тачке имају следеће координате:

III    МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У ЗОНАМА САНИТАРНЕ 
ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА 

Члан 7.
 На ограђеном подручју Зоне непосредне заштите, 
примјењују се поред забрана које се односе на Зону уже 
заштите и Зону шире заштите, и забране свих активности 
које нису везане за Планско пружање услуга водоснабдјевања 
и одржавања зоне.
 Простор ограђене Зоне непосредне заштите може 
се у функцији чишћења простора, користити само као 
сјенокос али без употребе било које врсте прихрањивања 
травњака или употребе било каквих заштитних средстава 
за биље и слично.
 Правно лице које управља системом 
водоснабдјевања који се налази у оквиру Зоне непосредне 
заштите, мора бити надлежно за искључиво коришћење 
земљишта те ограђене зоне.
 Режим кретања људи и средстава у ограђеној 
Зони непосредне заштите врши се искључиво у складу 
са планом рада запослених у објектима у тој зони и у 
складу са потребама одржавања зоне, као и надлежним 
инспекцијским органима и изузетно лицима која се у оквиру 
стручног усавршања упознају са радом водовода, о чему се 
води књига посебне радне евиденције.
 О свим посјетама лица и средстава која нису радно 
ангажована на пословима водоснабдјевања у зони, мора се 
водити посебна евиденција кроз књигу посјета, у коју се 
уписују пуна имена, адресе становања и својства лица која 
тренутно бораве у зони, односно назива и тип средства, 
дужину боравка и сврху боравка у зони.
 По потреби обезбјеђење се спроводи и чуварском 
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службом, алармним уређајима и периодичним обиласцима 
од стране одговорног лица Правног лицa које управља 
системом водоснабдјевања, са евидентирањем стања и 
провођења мјера заштите.

Члан 8.
 На подручју у Зони уже заштите изворишта 
забрањено је:
 1. извођење свих активности које нису дозвољене у 
зони шире заштите,
 2. изградња индустријскнх погона, занатских 
радњи, пољопривредних објеката и складишта грађевинског 
материјала, осим мањих погона који не употребљавају и не 
производе опасне и штетне материје наведене у Правилнику 
о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и 
Правилнику о условима за ицпуштањс отпадних вода у јавну 
канализацију и уколико добију водопривредну сагласност 
или дозволу Јавне установе “Воде Српске”, осим објеката 
за експлоатацију, припрему воде, пунионице и складишта 
готових производа,
 3. изградња путева, жељезничких пруга, 
паркиралишта и резервоара било које намјене уколико се 
не спроведу мјере заштите у складу са најбоље доступним 
техникама и уколико за ту дионицу не добију водопривредну 
сагласност или дозволу Јавне установе “Воде Српске”,
 4. изградња колектора канализације, осим непропусног, 
који служи само за објекте који су на том подручју,
 5. изградња рибњака,
 6. изградња терена за камповање, спортских терена, 
туристичких и стамбених објеката колективног становања,
 7. транспорт радиоактивних или другах за 
воду штетних и опасних материја без посебних најава 
и спровођења мјера посебне пратње и заштите кроз та 
подручја и уз спровођење плана за акцидентна загађења,
 8. свако ускладиштење нафте и нафтних деривата,
 9. свака рударска и грађевинска дјелатност којом 
се оштећује заштитни покров или омогућава отворено 
сакупљање воде, осим активности испитивања које су 
предвиђене и служе функцији водоснабдијевања,
 10. отварање шљунчара и пјешчаника, тресетишта, 
позајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање 
било којих пољопривредних и шумарских захвата којима 
би могла бити оштећена активна зона земљишта или 
смањена дебљина кровине, поспјешила или убрзала ерозију 
земљишта, осим радњи које то спречавају,
 11. постављање торова, осим испаше,
 12. отворено ускладиштење и примјена хемијских 
средстава штетних за земљиште и воду, пестицида и 
средстава за регулисање и раст биља.
 13. логоровање и купање у површинским водама,
 14. прање возила, радних машина и уређаја, као и 
замјена уља, резервних дијелова и слично,
 15. отварање нових гробаља и укопавање на 
постојећим гробљима,
 16. површинско и дубинско минирање и
 17. употреба земљишта у пољопривредне сврхе, 
осим ливада и органске производње ратарских биљака без 
коришћења стајњака, минералних ђубрива и пестицида.

Члан 9.
 На подручју у Зони шире заштите изворишта 
забрањено је:
 1. упуштање отпадних вода у земљиште,

 2. изградња објеката базне индустрије који 
испуштају радиоактивне или друге за воду штетне и опасне 
материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни 
реактори, металопрерађивачки погони, хемијске фабрике и 
друго),
 3. одлагање, задржавање или одстрањивање 
увођења у подземље радиоактивних материја,
 4. одлагање, задржавање, увођење у подземље за 
воду опасних и штетних материја наведених у Правилиику 
о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и 
Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у јавну 
канализацију, осим ако није ријеч о материјама које се могу 
испуштати у јавну канализацију и ако су те штетне материје 
у потнуности одведене непропусном канализацијом изван 
утицајног подручја,
 5. изградња цјевовода за течности које су штетне и 
опасне за воду,
 6. ускладиштење радиоактивних и других за воду 
штетних и опасних материја, осим ускладиштења лож-
уља за домаћинство и погонског горива за пољопривредне 
машине, ако су спроведене најбоље доступне технике, 
као што су сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, 
ускладиштење и употребу,
 7. изградња резервоара и претакалишта за нафту и 
нафтне деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и 
штетне материје,
 8. извођење истражних и експлоатационих 
бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне 
материје и израда подземних складишта,
 9. отворено ускладиштење и примјена вјештачког 
ђубрива и других пестицида,
 10. коришћење отпадних вода у пољопривреди, 
укључујући и оборинске воде са саобраћајних површина, те 
упуштање ових вода у акумулацију или њене притоке,
 11. изградња насеља, болница, одмаралишта, 
индустријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде 
из њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом 
изван зоне заштите,
 12. изградња сточних, перадарских и других фарми 
и товилишта,
 13. изградња полетно-слетних стаза у ваздушном 
саобраћају,
 14. изградња војних складишта и сличних војних 
објеката,
 15. изградња жељезничких и аутобуеких станица и 
аутотранспортних терминала,
 16. изградња уређаја за пречишћавање отпадних 
вода и уређаја за спаљивање смећа,
 17. изградња нових гробаља и проширење 
постојећих (хуманих и сточних),
 18. формирање депоније чврстог отпада, планирки, 
мрциништа, ауто-отпада и старог жељеза,
 19. употреба материјала штетних за воду приликом 
изградње објеката (нпр. смоле, битуменизврани материјали, 
шљака и слично),
 20. пражњење возила за одвоз фекалија,
 21. упуштање у земљиште расхладних и термалних 
вода,
 22. отварање ископа у површинском заштитном 
слоју, осим на мјестима изградње објеката,
 23. експлоатација минералних сировина,
 24. прање возила и замјена уља уз површинске воде,
 25.  напајање стоке из површинских вода и гоњење 
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стоке преко водотока,
 26. комерцијални узгој рибе, осим биолошког 
одржавања и порибљавања у природним токовима,
 27. крчење шума и друге дјелатности које изазивају 
ерозију земљишта.

Члан 10.
 Зоне санитарне заштите обавезно се обиљежавају 
одговарајућим знаковима, на коме је саобраћајни знак 
“опасност на путу” само за на приступним путевима, 
што изводи Правно лице које управља системом 
водоснабдјевања. 
 Сваки од предвиђених знакова је облика, димензија 
и размјере које су дате у Анексу 1 важећег правилника о 
санитарној заштити изворишта.
 Знакови којима се обиљежавају зоне санитарне 
заштите морају бити постављени на све путне правце 
и саобраћајнице које долазе до зоне, а на путеве и 
саобраћајнице које пролазе кроз зону. Знак се поставља на 
улазу и излазу из те зоне, на њиховим границама.
 Основна боја подлоге знака је плава, са бијелим 
словима у датој размјери осим знака опасности чија подлога 
је жуте боје, оивичена црвеном траком и на средини 
ускличником црне боје, са ћириличним и латиничним 
писмом за енглески текст.
 Све боје и натписи обавезно се раде у 
флуоресцентној техници, ради читљивости и ноћу са 
ограниченим освјетљењем.

Члан 11.
 Управа „NN HOLDING“ ДОО Бијељина на чијој 
је територији се налази извориште подземне воде које се 
користи за потребе флаширања, одговорно је за спровођење 
и спроводе мјере заштите, преко својих одговорних органа 
и појединаца.
 Одговорни појединци за спровођење мјера заштите 
из овог Програма је Директор „NN HOLDING“ ДОО 
Бијељина.  
 За контролу и надзор над спровођењем мјера заштите 
одговорни су и комунална полиција, надлежне општинске 
инспекције и министарства надлежна за послове здравства 
и водопривреде у границама надлежности и обавеза које су 
дужни да предузму у складу са одредбама закона и важећег  
правилника о санитарној заштити изворишта.

IV    КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
 На правна и физичка лица која се не буду 
придржавала одредаба ове Одлуке примјењиваће се казнене 
одредбе Закона о водама (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) .

V     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
 Програм санитарне заштите се доноси за период од 
осам година. 

Члан 14.
 Одговорни орган управе „NN HOLDING“ ДОО 
Бијељина за спровођење мјера заштите, санације зона 
санитарне заштите, мониторинга и програмираних 

истраживања по Програму санитарне заштите изворишта 
подземне воде бунара ИЕБН-1 на парцели к.ч. 1694 К.О. 
Попови у Поповима код Бијељине је управа „NN HOLDING“ 
ДОО Бијељина. За надзор, над спровођењем програма и 
сваког од планова у њему је одговорна комунална полиција 
Града Бијељина, надлежне републичке и општинске 
инспекције и министарства надлежна за послове здравства 
и водопривреде у границама надлежности и обавеза које 
су дужни да предузму у складу са одредбама закона и овог 
правилника.
 Реализацију радова из става један овог члана врши 
ће „NN HOLDING“ ДОО Бијељина које располаже и управља 
извориштем, заштитним зонама и објектима снабдјевања 
водом или другом специјализованом и овлаштеном 
предузећу за поједине врсте радова из Програма.

Члан 15.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-34/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу  члана  39. став (2). тачка 13)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 6. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана 
18. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 17/18), и члана  
39. став (2). тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/2017), Скупштина Града 
Бијељина на 27. сједници одржаној дана 25. априла 2019. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се лицитацијом продаја  градског грађевинског 
земљишта у својини Града Бијељина, опремљеног основном 
инфраструктуром,  и то:

кп.бр. 728/191   звн. “Ковиљуше“ њива 6. класе у површини 
од 6.315м2
кп.бр. 728/192   звн. “Ковиљуше“ њива 6. класе у површини 
од 4.550м2
кп.бр. 728/192   звн. “Ковиљуше“ њива 5. класе у површини 
од 1.282м2

укупне   површине од        5.832м2

кп.бр. 728/193   звн. “Ковиљуше“њива 5. класе у површини 
од 5.205м2,

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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уписаног у Лист непокретности број: 2711  к.о. Бијељина 
Село на име Општине Бијељина, правног предника Града 
Бијељина, као посједника са 1/1 дијела  и  у земљишно-
књижни уложак број: 2420  к.о. Бијељина Село у корист 
Општине Бијељина, правног преденика Града Бијељина, као 
носиоца права својине са дијелом 1/1, без терета.

 У складу са измјенама Регулационог плана 
„Индустријска зона 3“ („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 5/15) земљиште означено као кп.бр. 728/191, 
728/192 и 728/193, све к.о. Бијељина Село, намијењено је за 
изградњу објеката пословно-производне зоне са акцентом 
на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни 
погони и индустријски погони).
 Земљиште је опремљено основном 
инфраструктуром, саобраћајницом, водоводном и  
електродистрибутивном мрежом.

Члан 2.
 Почетна продајна цијена земљишта из 
члана 1. ове Одлуке  износи  15,00 КМ/м2 (словима: 
петнаестконвертибилнихмарака), односно за:

728/191..........................................................................94.725,00КМ
728/192..........................................................................87.480,00КМ
728/193..........................................................................78.075,00КМ

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се 
уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, 
о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати 
износа и то за:
728/191............................................................................9.472,50КМ
728/192............................................................................8.748,00КМ
728/193............................................................................7.807,50КМ

Члан 4.
 Продајну цијену грађевинске парцеле/а  учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити 
једнократно, с тим да се купопродајна цијена умањује за  10%.
 Продајну цијену грађевинске парцеле  учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити 
и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве 
рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора 
на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу 
извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити 
записник о примопредаји земљишта у посјед.
Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у мјесецу,  за 
текући мјесец. 
 Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 15-
ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан 
је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец 
продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца 
купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до 
исплате рате.
 Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде 
каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају 
дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан 
износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене 
из Уговора.
 

Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења продавца 
у погледу исплате преосталог износа купопродајне 
цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани 
уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања 
на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка 
купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси 
и трошкова принудне наплате.
 Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче 
услове за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  
непокретности.

Члан 5.
 Поступак Лицитације градског грађевинског 
земљишта спровешће Комисија за спровођење јавног 
конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења, 
непокретности у својини Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 30/16), у складу са законском 
и подзаконском регулативом из ове области, а Оглас за 
продају земљишта објавиће се  у „Семберским новинама“, 
дневним новинама ДОО „ОСЛОБОЂЕЊЕ СЕРВИСИ“ 
Сарајево, на Огласној плочи Градске управе Града Бијељина  
и веб страници Града  Бијељина. 

Члан 6.
 Купац је у обавези да у року од једне године 
од дана закључења купопродајног уговора, односно 
нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу 
градње планираног објекта, а у року од двије године од 
дана закључења купопродајног уговора започне градњу 
предвиђеног објекта.
 Уколико купац у крајњем року од двије године не 
испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји 
грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о 
раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије 
обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће 
путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина 
извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је 
започета градња објекта.
 У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза 
из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60 
мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене  
купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60% 
уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана 
од дана раскида Уговора.
 У случају да продавац у наведеном року не врати 
купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев 
купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а 
ради непосредног принудног извршења без одлагања на 
цјелокупној имовини продавца. 
 Уколико је уговорено једнократно плаћање, Град 
враћа купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске 
парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу  
нотарске  исправе и већ уписаног терета.

Члан 7.
 Трошкове израде нотарске исправе, трошкове 
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и 
накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у 
грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права својине 
у јавним евиденцијама непокретности сносиће купац.

 Члан 8.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
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по окончању лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.                                              

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

Број: 01-022-35/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу  члана  39. став (2) тачка 13)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 6. а у вези са ставом (3) 
члана 12.  Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 20/12), члана 18. став 2. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 17/18) и члана  39. став (2) 
тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 27. 
сједници одржаној дана 25. априла 2019. године, донијела је

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

К.П. БРОЈ 2099/5, СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 2

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком, 
а након поновљене  лицитације одржане дана 11.02.2019. 
године, спровешће се продаја  непосредном погодбом 
непокретности у својини Града Бијељина, означених као:

 - к.п. број 2099/1, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
зграда образовања, површине 394 м2;
 - к.п. број 2099/1, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
помоћна зграда, површине 55 м2;
 - к.п. број 2099/1, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
земљиште уз шк. и ист. зг.   површине 307 м2;
 -  к.п. број 2099/2, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
земљиште уз шк. и ист. зг.  површине 120 м2;
 - к.п. број 2099/5, зв. „ул. Дим. Лопандића“, у нарави 
земљиште уз шк. и ист. зг.  површине 903 м2;

све уписане у Лист непокретности  број 6909  к.о. Бијељина 
2 на име Града Бијељина  као посједника са 1/1 дијела и у зк 
уложак број 779 к.о. Бијељина 2 у корист  Града Бијељина као 
носиоца права својине са 1/1 дијела, без терета.

 Према Регулационом плану “Лединци 1” 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/14), предметне 
парцеле  чини двије грађевинске парцеле и то:
 1. к.п. број 2099/1, укупне површине 756 м2 и к.п. 
број 2099/2, површине 120 м2, што укупно износи 876 м2, 

чине једну грађевинску парцелу на којој је  предвиђена 
изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта 
спратности П+5 (Прва  грађевинска  парцела).

 Како у ову грађевинску парцелу улази дио к.п. број 
2099/1 у нарави зграда  образовања која по РП „Лединци1“ (у 
површини од око 12 м2) улази у  планирану саобраћајницу, 
а иста се није могла формирати као  посебна парцела  до 
рушења објекта, потенцијални купац се обавезује да 
након формирања грађевинске парцеле, дио који припада 
саобраћајници по  РП пренесе на Град  Бијељина, без накнаде.                                                            

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

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

Члан 2.
 Продајна цијена непокретности из члана 1. ове 
Одлуке према Налазу  ЈП „Дирекција за развој и изградњу 
града Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: И-707/18 од  
23.10.2018. године, укупно износи 600.000,00КМ (словима: 
шестохиљадаконвертибилнихмарака), од чега је вриједност:
 - прве грађевинске парцеле 400.000,00 КМ    (кп.бр. 
2099/1 и 2099/2, к.о. Бијељина 2)
 - друге грађевинске парцеле 200.000,00 КМ   (кп.бр. 
2099/5 к.о. Бијељина 2).

 Предметна парцела је продавана на поновљеној 
лицитацији одржаној дана 11.02.2019. године, а испод које 
иста не може бити продата у поступку непосредне погодбе.

Члан 3.
 С обзиром да Купац  непокретности  из  члана 1. ове 
Одлуке (за обје грађевинске парцеле) може бити само једно 
физичко или правно лице, за учешће у поступку непосредне 
погодбе учесник је дужан уплатити износ од 10% од укупне 
продајне цијене, односно износ од 60.000,00 КМ (словима: 
шесдесетхиљадаконвертибилнихмарака), на јединствен  
рачун трезора Града Бијељина.

Члан 4.
 Продајну цијену наведених некретнина учесник 
непосредне погодбе, 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 продаје непосредном погодбом 
непокретности у својини Града Бијељина  спровешће градска  
Комисија за спровођење  јавног  конкурса за  продају, односно  
оптерећење  правом  грађења непокретности  у  својини  
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
18/16), ОТВАРАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 Објава Огласа за продају непокретности 
непосредном погодбом извршиће се у „Семберским 
новинама“, Дневним новинама ДОО „ОСЛОБОЂЕЊЕ 
СЕРВИСИ“ Сарајево, Огласној плочи Градске управе Града 
Бијељина и веб страници Града Бијељина. 

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

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

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

Број: 01-022-36/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2. 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), 
члана 39. став (2) тачка  13) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
39. став (2) тачка 14) Статута града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17),  Скупштина града 
Бијељина на 27. сједници одржаној дана 25. априла 2019. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА 
ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ 
БИЈЕЉИНА У ВЕЗИ СА ТРАФОСТАНИЦОМ БТС 10/0,4 

кV/кV и 1000 кVА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“

Члан 1.
 Град Бијељина, као правни сљедник Општине 
Бијељина и ЗЕДП „Електро-Бијељина“ Бијељина, сагласно 
потврђују да је:
 1. На парцели означеној као к.п. број 721/123 зв. 
„Ковиљуше“ у нарави  електроенергетски објекат површине 7 м2 
и њива 3. класе  површине 144 м2, уписаној у Лист непокретности 
број 2803, к.о. Бијељина Село као корисник са дијелом 1/1 уписан 
Град Бијељина, а у зк.ул.бр. 2507, к.о. Бијељина  Село  као носилац 
права својине са 1/1 дијела, без терета. 
 Електроенергетски објекат – трафостаница БТС 
10/0,4 кV/кV и 1000 кVА „Индустријска зона 2“ изграђена 
је за потребе прикључка објеката који ће се изградити 
на земљишту које је власништво Града Бијељина или је 
исто продато у поступку лицитације, а обухваћено је 
Регулационоим планом „Индустријска зона 2“.
 2. Према Налазу о извршеној оквирној процјени 

тржишне цијене непокретности ЈП „ Дирекција  за  развој  
и  изградњу  града“ Бијељина, број И-146/19  од  20.03.2019.  
године, вриједност земљишта означеног као к.п. број 
721/123, к.о. Бијељина  Село,  износи 1.510,00 КМ. Вриједност 
уговора о изградњи трафостанице у Индустријској зони 2, 
број: 02-404-109/17 од 26.07.2017. године износи 130.173,03 
КМ, што укупно са вриједношћу предметног земљишта 
износи 131.683,03 КМ.

 3. Дана, 26.10.2017. године, између Града Бијељина 
и ЗЕДП „ Електро-Бијељина“ Бијељина закључен је 
Споразум о међусобним односима везаним за прикључак на  
електроенергетску мрежу изграђених објеката на земљишту 
обухваћеном Регулационим планом „Индустријска зона 2“ 
Бијељина, број 02-370-1627/17. Саставни дио Споразума 
је Елаборат „Расплет нисконапонске мреже на локацији 
Индустријска зона 2“, шифра 6778-2 од 08.09.2017. године по 
ком вриједност радова на изградњи нисконапонске мреже 
којом ће се омогућити напајање објеката електричном 
енергијом износи 109.467,38 КМ , а са ПДВ – ом износи 
128.076,84 КМ.

Члан 2.
 У складу са закљученим Споразумом, Град Бијељина 
преноси на ЗЕДП „Електро-Бијељина“ Бијељина, РЈ ЕД 
Бијељина право коришћења и право својине на парцели о 
значеној  као к.п. број 721/123  зв. „Ковиљуше“ у  нарави  
електроенергетски објекат површине 7 м2 и њива 3. класе  
површине 144 м2, уписаној у Лист непокретности број 2803, 
к.о. Бијељина  Село на име Града Бијељина као корисник са 
дијелом 1/1 уписана и у зк.ул.бр. 2507, к.о. Бијељина  Село у 
корист Града Бијељина као носиоца права својине са дијелом 
1/1, без терета. 

 Вриједност непокретности из става 1. овог члана 
износи укупно 131.683,03 КМ.

 На непокретности из става 1. овог члана, у јавним 
евиденцијама непокретности, које се воде код  РГУ Бања 
Лука, ПЈ  Бијељина, извршиће се упис права коришћења 
и  права својине са 1/1  дијелом у  корист ЗЕДП „ Електро-
Бијељина“ Бијељина, РЈ ЕД Бијељина.

Члан 3.
 На име преноса права коришћења и права својине 
на непокретности из члана 2. ове  Одлуке, обавезе ЗЕДП „ 
Електро-Бијељина“ Бијељина, РЈ ЕД Бијељина, су:

 - да, о свом трошку, изгради нисконапонску мрежу 
по Елаборату „Расплет нисконапонске мреже на локацији 
Индустријска зона 2“;
 - да за све  изграђене објекте на земљишту у 
власништву Града Бијељина у обухвату Регулационог  плана 
„Индустријска  зона 2“ изгради прикључак у року од 15 
дана од  дана испуњења  обавеза крајњег купца из Уговора 
о прикључењу (члан 32. Општих услова за  испоруку  и 
снабдијевање електричном енергијом - Службени  гласник  
Републике  Српске  бр. 90/12), те изврши прикључење 
објеката у року од 15 дана, а све у складу са чланом 33. 
Општих услова;
 - да накнаде за прикључење објеката крајњих купаца 
на дистрибутивну мрежу обрачуна у складу са важећим 
Рјешењем о утврђивању накнаде за прикључење објеката 
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крајњих купаца на дистрибутивну мрежу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 81/09), и то: 

 1. на дистрибутивни слободно стојећи ормар за 
снаге до 3х63А/43,5 kW;
 2. на БТС 10/0,4 кV/кV „Индустријска зона 2“ за 
снаге од 43,5 kW до 138,40 kW;
 3. на властиту ТС коју би требали изградити за 
снаге преко 138,40 kW.

 Вриједност свих радова из става 1. овог члана са 
ПДВ-ом износи 128.076,84 КМ.

 Обавезе из става 1. овог члана трају све док Град 
Бијељина не прода цјелокупно  земљиште, односно док 
купци земљишта у обухвату РП „ Индустријска  зона 2“ не  
изграде објекте.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина 
да на основу ове Одлуке  закључи Уговор, по претходно 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске –Сједиште замјеника у Бијељини.

 Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет 
града Бијељина, а трошкови  провођења Уговора на терет 
ЗЕДП „ Електро-Бијељина“ Бијељина, РЈ ЕД Бијељина. 

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

Број: 01-022-37/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2. 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), 
члана 39. став (2) тачка  13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
39. став (2) тачка 14) Статута града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17),  Скупштина града 
Бијељина на 27. сједници одржаној дана 25. априла 2019. 
године, донијела је

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

БРОЈ 524/24, К.О. БИЈЕЉИНА 2

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

 - к.п. број 524/24, звн. „Приступни пут“, у нарави 
њива 1. класе, површине 3298 м2,

уписана у Лист непокретности број 4483, к.о. Бијељина 2 
на име Вазмер (Јохана) Ивана као корисника са 1/1 дијела 
и у зк.ул.бр. 4210, к.о. Бијељина 2 у корист Вазмер (Јохана) 
Ивана као носиоца права својине са 1/1 дијела, без терета. 

 Непокретност из става 1. ове Одлуке купује се ради 
привођења намјени дијела пројектоване улице Петроградска 
према Регулационом плану „Лединци 1“ и обезбјеђивање 
приступа купљеним парцелама по Одлуци о стицању 
својине на непокретностима означеним као к.п. број 525/26 
и 525/27, обе к.о. Бијељина 2 („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 3/19).

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која 
је утврђена налазом о извршеном утврђивању оквирне 
тржишне вриједности непокретности-земљишта ЈП 
„Дирекција за развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина, број: 
И-191/19 од 09.04.2019. године. Према Налазу, вриједност 
непокретности износи 10,00  КМ/м2, што за к.п. број 524/24, 
чија је укупна површина 3298 м2, износи 32.980,00 КМ, коју 
купопродајну  цијену  ће  Град  Бијељина  исплатити Вазмер 
(Јохана) Ивану.
     

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

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

 Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет 
Града Бијељина.

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

Број: 01-022-38/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 2. и 7. Закона о комуналним 
таксама (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
4/12) и члана 39. став (2) тачка 11) Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 27. сједници одржаној дана 25. априла 
2019. године,  донијела је
            

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
 У Одлуци о комуналним таксама  (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 6/12, 13/13, 27/13, 5/14, 5/15, 8/15 
– Пречишћен текст, 7/16, 12/16, 30/16, 5/17, 9/17, 14/17, 27/17, 
1/18, 7/18, 12/18, 17/18, и 3/19), у Тарифи комуналних такси које 
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се плаћају на подручју Града Бијељина, у Тарифном броју 1. 
тачка к) послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

 ‘’За постављање на јавној површини урбаног 
мобилијара са рекламама (city boksovi), комунална такса 
умањује се за 50 % од прописане комуналне таксе за јавну 
површину.’’

 Досадашњи  став 3. постаје став  4.         
            

Члан 2.
 Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 30 
дана сачини пречишћен текст Одлуке о комуналним таксама.

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

Број: 01-022-39/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу  члана  39. став (2) тачка 13)  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 356. став 2. Закона  о  стварним  правима 
(„Службени  гласник  Републике  Српске“, број: 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), а  у  вези  са  чланом  4. став 2. 
Закона  о  промету  непокретности („Службени  лист СРБиХ“, 
број: 38/78, 4/89, 29/90, 22/91 и („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број: 29/94) и  члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина  Града  Бијељина  на  27. сједници  одржаној  
дана 25. априла 2019. године, донијела  је

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
 УТВРЂУЈЕ СЕ да je, у сврху реконструкције 
саобраћајнице и јавне расвјете - пројектом ОРИО, изгубило 
статус непокретности у општој употреби земљиште  
означено  као:
 - к.п. број 6458/2 у нарави улица Јозефа Коукала 
површине 33 м2 уписана у Посједовни  лист број 1075, 
к.о. Бијељина 1  у  којем  је уписано  јавно  добро - путеви 
Бијељина, а  што одговара грунтовним  к.п. број 16/134 и 
16/136, све к.о. Бијељина  уписане  у  Исказ 1 - јавно  добро, 
к.о. Бијељина и
 - к.п. број 6458/3 у нарави  улица Јозефа Коукала 
површине 20 м2 уписана у Посједовни лист број 1075, 
к.о.  Бијељина 1 у којем је уписано јавно добро - путеви 
Бијељина, а  што одговара грунтовним  к.п.   број 16/134 и 
16/136, све к.о. Бијељина  уписане  у  Исказ 1 - јавно  добро , 
к.о. Бијељина.

Члан 2.
 Некретнине из члана 1. ове Одлуке укњижиће се 
у јавној евиденцији  непокретности Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове  Републике  Српске, 
Подручна јединица Бијељина као посјед Града Бијељина 
са дијелом 1/1, односно након провођења поступка  

појединачног  излагања  непокретности, са  правом  својине 
у  корист  Града  Бијељина са  дијелом 1/1.

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

Број: 01-022-42/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), члана 348. став (3) тачка д) Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина града Бијељина на 27. сједници одржаној 
дана 25. априла 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. 
БРОЈ 2511/2, К.О. БИЈЕЉИНА 2 У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА РАДИ ОБЛИКОВЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 

ЧЕСТИЦЕ

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

 - Ђукановић (Љубише) Небојши из Бијељине 
непокретност означену као к.п.број 2511/2, зв. „Трг 
жртава“, у нарави стамбена зграда, укупне површине 116 
м2, уписане у Посједовни лист број 830, к.о. Бијељина 2 на 
име Скупштине општине Бијељина као посједника са 1/1 
дијела и у зк.ул.бр. 11784, к.о. Бијељина 2 у корист Општине 
Бијељина као носиоца права својине са 1/1 дијела, без 
терета. 

 Према регулационом плану „Центар града“, 
парцела означена као к.п. број 2511/2 и парцеле означене 
као к.п. број 2511/1 и к.п. број 2510, све к.о. Бијељина 2 чине 
једну грађевинску парцелу на којој је планирана изградња 
вишепородичног стамбеног и стамбено-пословног објекта.

 Ђукановић (Бранка) Љубиша и Ђукановић 
(Бранка) Благомир, сувласници некретнине означене као 
к.п. број 2511/1, к.о. Бијељина 2, дали су сагласност број 
ОПУ-257/2019 дана 22.04.2019. године код нотара Јевтић 
Добросава из Бијељине, да Ђукановић (Љубише) Небојша, 
власник некретнине означене као к.п. број 2510, к.о. 
Бијељина 2 започне процедуру обликовања грађевинске 
честице, односно спајање парцела по Регулационом плану 
за потребе изградње, као и стицање својине на некретнини 
означеној као к.п. број 2511/2, к.о. Бијељина 2.

Члан 2.
 Према налазу ЈП „Дирекције за развој и изградњу 
града“ д.о.о. Бијељина, број И-192/19 од 09.04.2019. године, 
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тржишна вриједност непокретности означене као к.п. 
број 2511/2, к.о. Бијељина 2 износи 1.300,00 КМ/м2, што 
за површину од 116 м2 износи укупно 150.800,00 КМ, који 
износ треба да плати Ђукановић (Љубише) Небојша.

Члан 3.
 Продајну цијену наведених некретнина учесник 
непосредне погодбе, са којим ће се закључити уговор, 
обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана потписивања 
уговора на рачун продавца.

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

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

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

Број: 01-022-43/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 2) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) и члана 2. став (3) Одлуке о критеријумима и поступку 
за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса 
за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
22/14), Скупштина Града Бијељина на 27. сједници одржаној 
дана 25. априла 2019.  године, донијела је

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ ЗА „УДРУЖЕЊЕ 

ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА БИЈЕЉИНА“

Члан 1.
 Удружење пензионера Града Бијељина проглашава 
се за удружење од општег интереса за Град Бијељину у 
складу са чланом 2. став (3) Одлуке о критеријумима и 
поступку за додјелу и престанак статуса удружења од 
општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 22/14) којим је прописано да 
удружења која су проглашена од општег интереса за 
Републику Српску, а имају своје организационе јединице 
које дјелују на подручју Града, истовремено имају статус 
удружења од општег интереса за Град.

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-40/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 2) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) и члана 12. став (1) тачка ц) и став (2) Одлуке о 
критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса 
удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 22/14), Скупштина Града 
Бијељина на  27. сједници одржаној дана 25. априла 2019.  
године, донијела је

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ

Члан 1.
 Удружењу „Омладински савјет“ Бијељина, престаје 
статус удружења од општег интереса за Град Бијељину због 
нереализовања активности и циљева утврђених Статутом 
и Годишњим програмом рада удружења и неподношења 
извјештаја о раду као и финансијског извјештаја усвојеног 
од стране овлаштеног органа удружења.  

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

Број: 01-022-41/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу члана. 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 
78/11) те члана 5. Одлуке о оснивању Ј.П. „Воде“ Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 6/98, 6/05, 
27/11, 11/13 и 22/13 ) и члана 39. став 2 Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
Скупштина Града Бијељина на својој 27. сједници одржаној 
дана 25. априла 2019. године, донијела је

С Т А Т У Т
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ВОДЕ“  БИЈЕЉИНА

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овим Статутом се уређују питања од значаја за 
функционисање и пословање Јавног предузећа „Воде“ 
Бијељина (у даљем тексту: предузећа) а нарочито:
 - фирма и сједиште предузећа,
 -  дјелатност предузећа,
 - оснивачки улог и средства предузећа,
 - приходи, расходи, расподјела добити и начин 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 09 - Страна 14 30. април 2019.

покрића губитка,
 - избор, опозив и дјелокруг рада органа предузећа,
 - општи и појединачни акти,
 - заступање предузећа,
 - пословна тајна и јавност рада предузећа,
 - права и обавезе послодавца из области радних 
односа,
 - резерве,
 - одбор за ревизију и одјељење интерне ревизије,
 - начин промјене облика и престанак предузећа,
 - друга питања од значаја за рад предузећа.

Члан 2.
 Предузеће је правно лице које као јавно предузеће 
обавља дјелатност од општег интереса.
Предузеће стиче својство правног лица даном уписа у 
судски регистар.

Члан 3.
 Имовина предузећа је у државној својини и састоји 
се од новчаних и неновчаних средстава која су му стављена 
на располагање.

II     ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4.
 Предузеће послује под пуном и скраћеном фирмом.
Пун назив фирме је:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА
Скраћени назив фирме је:
Ј.П. „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

Члан 5.
 Сједиште предузећа је у Бијељини, улица Милоша 
Црњанског број 16.

Члан 6.
 Предузеће има печат и штамбиљ. Печат Предузећа 
је округлог облика уобичајене величине. По његовом 
ободу а са унутрашње стране је текст који означава назив 
предузећа, а у средини је ријеч “Бијељина” као мјесто 
сједишта предузећа.
 Штамбиљ предузећа је правоугаоног облика 
уобичајене величине. У горњој ивици се садржи фирма 
предузећа. У средини је ознака “број” са повлаком. У доњој 
ивици је повлака са ознаком године. Испод доње ивице је 
ријеч “Бијељина”.
 За употребу печата и штамбиља одговоран је 
директор или лице које он за то овласти.

III    ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 7.
 Дјелатност предузећа је:

01.61 Помоћне дјелатности у гајењу усјева и засада,
35.30 Производња и снадбијевање паром и климатизација,
38.11 Прикупљање неопасног отпада,
38.12 Прикупљање опасног отпада,
38.21 Обрада и одлагање неопасног отпада,
38.22 Обрада и одлагање опасног отпада,
41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,

42.12 Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница,
42.13 Изградња мостова и тунела, 
42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове,
42.22 Изградња водова за електричну струју и 
телекомуникације,
42.91 Изградња хидрограђевинских објеката,
42.99 Изградња осталих објеката нискоградње, д. н.,
43.11 Уклањање објеката,
43.12 Припремни радови на градилишту,
43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д. н.,
46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом,
46.74 Трговина на велико робом од метала, инсталационим 
материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање,
69.20 Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске 
дјелатности; дјелатности савјетовања које се односе на 
порез,
71.11 Архитектонске дјелатности,
71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко 
савјетовање,
71.20 Техничко испитивање и анализа,
74.20 Фотографске дјелатности,
74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.,
82.99 Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.
84.13 Регулисање и допринос успијешнијем пословању 
привреде.
 

Члан 8.
 Одлуку о промјени и допуни дјелатности предузећа 
доноси оснивач предузећа.

IV     ОСНИВАЧКИ УЛОГ И СРЕДСТВА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 9.
 Оснивачки улог оснивача предузећа чине средства 
оснивача града  Бијељина. 
Оснивач у току рада предузећа може донијети одлуку о 
повећању оснивачког улога у предузећу.

Члан 10.
 Средства предузећа чине основна средства, 
средства пласирана у пословним банкама и средства на 
жиро рачунима.

Члан 11.
 Предузеће стиче средства у складу са актима 
надлежних органа Предузећа и позитивним законским 
прописима.

Члан 12.
 Предузеће управља и користи средства у складу са 
законом, природом и намјеном средстава.

Члан 13.
 Предузеће води евиденцију о стању и кретању 
средства која користи.

V    ПРИХОДИ, РАСХОДИ, ДИОБА ДОБИТИ И НАЧИН 
      СНОШЕЊА    РИЗИКА И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 14.
 Приходи Предузећа су:
 - приходи остварени обављањем дјелатности 
Предузећа,
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 - други приходи које предузеће стекне у складу са 
актима надлежних 
        органа Предузећа и законским прописима,

Расходи предузећа су:

 - расходи у обављању дјелатности Предузећа у 
складу са законом и другим прописима, одлукама и другим 
актима надлежних органа,
 - материјални трошкови Предузећа,
 - амортизација,
 - бруто зараде, накнаде и друга примања запослених 
у складу са законом и колективним уговором,
 - други трошкови.

Члан 15.
 Бруто добит Предузећа чини позитивна разлика 
између укупних прихода и укупних расхода.
 Нето добит се добија послије плаћања пореза и 
доприноса на бруто добит.

Члан 16.
 Распоређивање нето добити се врши у складу 
са законом и Статутом, а на основу одлуке Скупштине 
Јавног предузећа а на приједлог Надзорног одбора Јавног 
предузећа.
 Из нето добити врши се издвајање за фонд обавезне 
резерве, друге посебне резерве, те издвајања која припадају 
радницима по основу минулог рада, а на основу Колективног 
уговора.
 Издвајање из нето добити може се вршити и за 
реинвестирање у Предузеће, те за друге намјене.

Члан 17.
 Оснивач не одговара за обавезе Предузећа.
Оснивач сноси ризик за пословање предузећа до висине 
свог улога.
 Предузеће одговара за обавезе у правном промету 
цјелокупном својом имовином.

Члан 18.
 Покривање евентуалних губитака врши се 
средствима из фонда обавезне резерве, а уколико она нису 
довољна, из средстава које је оснивач уложио у предузеће.

VI     ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА, ИЗБОР, ОПОЗИВ И 
ДЈЕЛОКРУГ ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 19.
 Органи управљања Јавним предузећем су:
 1. Скупштина Јавног предузећа, као орган власника 
(Скупштина Града) 
 2. Надзорни одбор
 3. Управа Јавног предузећа  (менаџмент) коју чине 
директор и два извршна директора.

 1. Скупштина Јавног предузећа

Члан 20.
 Скупштина Јавног предузећа (Скупштина Града 
Бијељина) има следеће надлежности:
 1) доноси Статут,
 2) доноси пословник о свом раду и друге пословне 

акте у складу са законом,
 3) доноси етички кодекс,
 4) одобрава план пословања и ревидирани план 
пословања,
 5) именује и разрјешава Надзорни одбор,
 6) именује и разрјешава Одбор за ревизију,
 7) одлучује о расподјели добити и покрићу губитка, 
 8) одлучује о повећању и смањењу основног 
капитала,
 9) разматра и усваја извјештај о пословању Јавног 
предузећа,
 10) одлучује о формирању пословне јединице,
 11) одлучује о статусним промјенама, промјену 
облика организовања и престанку Јавног предузећа;
 12) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, 
залагању или другом располагању имовином велике 
вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима,
 13) одлучује о другим питањима у складу са законом 
и Статутом.

 2. Надзорни одбор

Члан 21.
 Надзорни одбор Јавног предузећа има следеће 
надлежности:
 1) надзире рад Управе и пословање предузећа,
 2) доноси пословник о свом раду,
 3) предлаже Статут, етички кодекс и друге акте 
Скупштине,
 4) предлаже именовање и разрјешење чланова 
Одбора за ревизију,
 5) именује и разрјешава чланове управе у складу са 
поступцима утврђеним 
         законом и Статутом,
 6) доноси правилник о јавним набавкама и врши 
надзор над 
         њиховим спровођењем,
 7) даје овлашћења за ограничене активности 
предузећа,
 8) даје упутства директору за спровођење истраге у 
вези са учињеним 
         неправилностима;
 9) даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и 
повезивању предузећа са другим предузећима,
 10) доноси одлуке о инвестирању у складу са 
законом и Статутом,
 11) даје приједлог Скупштини о оснивању нових 
предузећа,
 12) сазива сједнице скупштине Предузећа и 
утврђује приједлог дневног реда,
 13) утврђује приједлог одлука Скупштине 
Предузећа и врши контролу спровођења усвојених одлука,
 14)обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом и другим актима предузећа. 

Члан 22.
 Надзорни одбор се састоји од најмање три члана, а 
о броју и саставу одлучује Скупштина Града.
 Чланови Надзорног одбора бирају се након 
проведеног јавног конкурса на период од четири године.
 За члана Надзорног одбора не може бити биран:
 1) директор и извршни директори Јавног предузећа,
 2) члан Надзорног одбора или запослени у 
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другом предузећу које је по својој дјелатности непосредни 
конкурент предузећу.  

Члан 23.
 За члана Надзорног одбора се може изабрати 
следећи кандидат који испуњава следеће услове:

 1) Општи услови:
 2) да је држављанин БиХ,
 3) да је старији од 18 година,
 4) да није отпуштан из државне службе по основу 
дисциплинских мјера, на било којем нивоу власти у БиХ или 
ентитету у периоду од три (3) године прије дана објављивања 
конкурса,
 5) да није осуђиван за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у Надзорном одбору,
 6) да се против њега не води кривични поступак,
 7) да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ 
(да није подигнута оптужница за ратне злочине).

 2) Посебни услови за кандидате:

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

Члан 24.
 Надзорни одбор бира предсједника из реда својих 
чланова на првој конституирајућој сједници.
За предсједника Надзорног одбора изабран је кандидат 
који добије натполовичну већину од укупног броја чланова 
Надзорног одбора. 

Члан 25.
 Мандат предсједника и чланова Надзорног одбора 
може престати:
 - истеком мандата на који су именовани,
 - неусвајањем Извјештаја о раду Јавног предузећа и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
          - пословање предузећа са финансијским губитком,
 - оставком већине чланова Надзорног одбора,
 - неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице,
 - нередовно одржавање сједница Надзорног одбор,
 - смрћу или губитком пословне способности. 

Члан 26.
 Рад Надзорног одбора, сазивање и ток сједнице 
ближе се регулишу Пословником о раду. 

 3. Управа Јавног предузећа

Члан 27.
 Управу  чине директор и два извршна директора. 
Управа има следеће надлежности: 
 1) извјештавање Надзорног одбора о пословним и 
другим активностима, 
 2) спровођење Етичког кодекса,
 3) организација и вођење послова предузећа,
 4) израда и спровођење усвојеног плана пословања,

 5) предлагање и провођење смјерница о набавци у 
складу са вежећим 
       прописима,
 6) утврђивање приједлога о расподјели добити и 
покрићу губитка,
 7) давање приједлога Надзорном одбору о пословној 
сарадњи и повезивању са другим предузећима,
 8) давање приједлога Надзорном одбору о 
инвестиционим одлукама у складу 
        са важечим законима и инвестицијама,
 9) давање приједлога Надзорном одбору о оснивању 
нових предузећа,
 10) обавља и друге послове утврђене законом, 
Статутом и актима предузећа.

 (1)  Директор Јавног предузећа

Члан 28.
 Директор Јавног предузећа обавља следеће послове:
 1. организује и води пословање предузећа,
 2. заступа предузеће и заједно са извршним 
директорима потписује уговоре,
 3. обезбјеђује законитост рада одговорних лица и 
других запослених у предузећу,
 4. запошљавање и отпуштање радника у складу са 
Законом и општим актима предузећа,
 5. други послови у складу са законом, Статутом и 
општим актима предузећа.

Члан 29.
 За директора предузећа може се именовати лице 
које испуњава следеће услове:

 1) Општи услови:

 -  да је држављанин БиХ,
 - да је старији од 18 година,
 - да није отпуштан из државне службе по основу 
дисциплинских мјера, на било којем нивоу власти у БиХ или 
ентитету у периоду од три (3) године прије дана објављивања 
конкурса,
 - да није осуђиван за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
 - да се против њега не води кривични поступак,
 - да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ 
(Да није подигнута оптужница за ратне злочине).

 2) Посебни услови за кандидате:

 - висока стручна спрема (VII степен) економског, 
правног, другог друштвеног, техничког или пољопривредног 
смјера,
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави предузеће,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада.
 Директор Јавног предузећа се именује по 
спроведеном јавном конкурсу на период од четири године а 
по истеку мандата може бити поново биран.
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Члан 30.
 Директор Јавног предузећа је солидарно одговоран 
са извршним директорима за извршавање задатака из 
оквира њихових надлежности.

Члан 31.
 Директору Јавног предузећа престаје функција:
 - истеком мандата на који је именован,
 - на лични захтјев – оставком,
 - не усвајање Извјештаја о раду Јавног предузећа и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
 - ако предузеће послује са финансијским губитком,
 - наступање неке од сметњи за обављање функције 
директора предузећа,
 - смрћу или губитком пословне способости. 

Члан 32.
 Директора Јавног предузећа Надзорни одбор ће 
разрјешити ако се утврди да је:
 1) одговоран за лоше пословне резултате предузећа,
 2) одговоран за неостваривање планова рада и 
пословања Јавног предузећа,
 3) ако је предузеће пословало на незаконит начин,
 4) ако предузеће није извршавало своје законске 
обавезе. 

 (2)  Извршни директори

Члан 33.
 Унутрашњим организационим јединицама Јавног 
предузећа руководе извршни директори које у складу са 
оперативним и пословним потребама Јавног предузећа, 
на образложени приједлог директора предузећа, бира 
Надзорни одбор након спроведеног јавног конкурса у 
складу са законом. 
 За извршног директора може се именовати лице 
које испуњава следеће услове:

 1) Општи услови : 

 - да је држављанин БиХ,
 - да је старији од 18 година,
 - да није отпуштан из државне службе по основу 
дисциплинских мјера, на било којем нивоу власти у БиХ или 
ентитету у периоду од три (3) године прије дана објављивања 
конкурса,
 - да није осуђиван за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
 - да се против њега не води кривични поступак,
 - да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ 
(Да није подигнута оптужница за ратне злочине).

 2) Посебни услови за кандидате:

 - висока стручна спрема (VII степен) економског, 
правног, другог друштвеног, техничког  или пољопривредног 
смјера,
 - потребно стручно знање из дјелатности Сектора,
 - најмање двије године радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова.

         Извршни директори Јавног предузећа се именују по 
спроведеном јавном конкурсу на период од четири године, 
а по истеку мандата могу бити поново бирани.

Члан 34.
 Извршни директори имају конкретну надлежност 
за поштовање и реализацију одредби закона којима је 
регулисана интерна контрола. 
 Број интерних контрола извршног директора може 
бити већи од једне.
 Извршни директор је одговоран директору 
предузећа за законит рад, благовремено и квалитено 
вршење послова радних задатака. 
 Уколико сматра да постоје један или више разлога 
таксативно наведених у члану 32. овог Статута Надзорни 
одбор може, на образложени приједлог директора Јавног 
предузећа, разријешити извршне директоре.

 VII      ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ

Члан 35.
 Општи акти Предузећа су: Статут, Правилник и 
одлука којом се на општи начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт Предузећа.
 Други општи и појединачни акти Предузећа морају 
бити у сагласности са Статутом.

 VIII     ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 36.
 Лице овлаштено за заступање Предузећа је 
Директор.

Члан 37.
 Поред Директора, Предузеће могу заступати 
пуномоћници које овласти директор (писмено пуномоћје) и 
то за поједине послове, групу послова или радње у поступку.

Члан 38.
 Директор Предузећа потписује Предузеће тако што 
уз фирму предузећа додаје свој потпис а у случајевима када 
је то неотребно у складу са Законом о јавним предузећима 
поред директора потпис ставља и један од извршних 
директора.

IX    ПОСЛОВНА ТАЈНА И ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 39.
 Пословну тајну представљају исправе и подаци 
утврђени одлуком управе Предузећа чије би саопштавање 
неовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа и 
штетило би његовим интересима и пословном угледу.
Као пословна тајна не могу се утврдити исправе и подаци 
који су по закону јавни или исправе и подаци о кршењу 
закона, добрих пословних обичаја и начела пословног 
морала.

Члан 40.
 Поред података из члана 38. овог Статута као и 
података и исправа који су законом проглашени за пословну 
тајну, пословном тајном у предузећу се сматрају:
 1. документи које надлежни орган прогласи 
пословном тајном,
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 2. подаци које надлежни орган као повјерљиве 
саопшти предузећу,
 3. подаци од посебног друштвено-економског 
значаја,
 4. подаци који садрже понуде за конкурс или јавно 
надметање до објављивања резултата конкурса, односно 
јавног надметања,
 5. истраживања и проналасци,
 6. мјере и начин поступања у случају изузетних и 
ванредних околности,
 7. планови развоја и други планови Предузећа,
 8. план физичко-техничког обезбјеђења објеката и 
имовине Предузећа.

Члан 41.
 Повредом чувања пословне тајне не сматра се 
саопштавање на сједницама органа Предузећа исправа и 
података који се сматарају пословном тајном ако је такво 
саопштавање неопходно ради вршења његових послова.
Радник који саопштава податке који се сматрају пословном 
тајном на начин описан у ставу 1. овог члана дужан је 
упозорити присутне да се саопштени подаци и исправе 
сматрају пословном тајном.

Члан 42.
 Пословну тајну дужни су да чувају сви радници 
Предузећа и друга лица која на било који начин сазнају 
за податке или исправе које се сматрају пословном тајном 
и након престанка радног односа у Предузећу односно 
мандата у Надзорном одбору. 

Члан 43.
 Рад Предузећа је јаван. Јавност рада предузећа се 
обезбјеђује путем средстава јавног информисања и путем 
огласне табле Предузећа те на друге  погодне начине.

Члан 44.
 Обавјештавање јавности врши директор Предузећа 
или лице које он за то овласти.

X     ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА ИЗ ОБЛАСТИ 
РАДНИХ ОДНОСА

Члан 45.
 Права и обавезе запосленог и послодавца се уређују 
Колективним уговором и законом. 

Члан 46.
 Радници Предузећа имају право на синдикално 
организовање ради заштите својих права и интереса 
утврђених законом и Колективним уговором.

XI    РЕЗЕРВЕ

Члан 47.
 Предузеће има обавезне резерве.
 У обавезну резерву сваке године од добити се 
уноси најмање 5% док резерва не достигне ниво прописан 
позитивним законским прописима.
 
 Статутом се може предвидјети издвајање из добити 
и за посебне резерве.

XII – ИНТЕРНИ ПОСТУПЦИ

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 48.
 Надзорни одбор може, уколико оснивач процијени, 
да са аспекта укупних потреба, организационих и других 
капацитета  јавног предузећа те његове финасијске 
способности, на основу јавно спроведеног конкурса 
одабрати и предложити најквалификованија лица за 
чланове одбора за ревизију. 
 Одлуку о именовању одбора за ревизију доноси 
Скупштина Јавног предузећа. 
О саставу,  броју и  критеријима за избор чланова Одбора за 
ревизију одлучује Скупштина Јавног предузећа.

Члан 49.
 Одбор за ревизију дужан је да:
 
 а) именује вањског ревизора,
 б) именује директора одјељења за интерну 
ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег 
квалификованог кандидата, уколико главни ревизор није 
извршио именовање у року од 30 дана од дана када је исти 
обавијештен у складу са чланом 30. став 5. Закона о јавним 
предузећима,
 в) размотри годишњу студију ризика и план 
ревизије у којима су приказане појединости у погледу 
ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура 
да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући 
начин коригована,
 г) размотри студију ризика из претходног става и 
план ревизије у споразуму са главним ревизором по питању 
обраде, нарочито у случају када је главни ревизор именовао 
директора одјељења за интерну ревизију предузећа,
 д) осигура да одјељење за интерну ревизију изврши 
свој посао у складу са планом ревизије,
 ђ) осигура да интерне контроле предузећа буду 
адекватне и да функционишу како је предвиђено,
 е) поднесе надзорном одбору сажете мјесечне 
извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
 ж) консултује се са главним ревизором у погледу 
независне ревизорске организације или струковне стручне 
групе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање 
одјела за интерну ревизију сваке двије до три године,
 з) осигура да одјељење за интерну ревизију обавља 
своје обавезе у складу са међународним ревизијским 
стандардима,
 и) разматра извјештаје одјељења интерне ревизије и 
даје препоруке по извјештајима о ревизији,
 ј) извјештава Надзорни одбор о реализацији  
препорука по извјештајима о ревизији,
 к) извјештава скупштину јавног предузећа о 
рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању 
јавног предузећа и његових повезаних предузећа,
 л) изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели 
добити коју усваја скупштина и 
 љ) извјештава о усклађености пословања јавног 
предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.
 Одбор за ревизију подноси извјештај на свакој 
годишњој скупштини, а на ванредној сједници скупштине, 
када сматра да је извјештавање потребно или када то 
затражи надзорни одбор.
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 Одбор за ревизију доставља посебан извјештај 
Скупштини о уговорима закљученим између јавног 
предузећа и повезаних лица у смислу Закона о јавним 
предузећима.

XIII      НАЧИН ПРОМЈЕНЕ ОБЛИКА И ПРЕСТАНАК 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 50.
 Јавно предузеће може промијенити облик на 
начин утврђен одредбама Закона о предузећима и другим 
законским прописима о чему одлуку доноси оснивач 
Предузећа.

Члан 51.
 Јавно предузеће је основано на неодређено вријеме.

Члан 52.
 Јавно предузеће ће престати у следећим случајевима:
 1. ако се донесе одлука о престанку без навођења 
правног следника Предузећа,
 2. ако се Предузеће споји са другим предузећем, 
припоји другом предузећу, подијели или претвори у други 
облик предузећа,
 3. у случају стечаја или ликвидације.

XIV     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.
 Статут као највиши општи акт Предузећа доноси 
Скупштина Града Бијељина као оснивача Предузећа.
Измјене и допуне Статута Предузећа се врше по истом 
поступку као и за његово доношење.

Члан 54.
 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи 
Статут Јавног предузећа “Воде” Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 7/05, 6/07, 3/12, 11/13 и 19/13).

Члан 55.
 Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику” Града Бијељина“.

Број: 01-022-1/19
Бијељина,
Датум, 25. април 2019. год.

 На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона 
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), 
члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 
7. став 1. тачка д) Упутства о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“, број: 57/17, 60/17 и 10/18) и 
члана 39. став 2. Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 27. сједници одржаној дана 25. априла 2019. 

године, д о н и ј е л а  је

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

КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

 1.   Предраг Перковић, Љиљана Ерделић и Тамара 
Петровић из Бијељине, именују се за чланове Градске 
изборне комисије Бијељина.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

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

 Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 
дана 05. фебруара 2019. године, донијела је Одлуку о 
објављивању Јавног огласа за именовање чланова Градске 
изборне комисије Бијељина број 01-022-11/19, као и Рјешење 
о именовању комисије за избор три члана Градске изборне 
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комисије Бијељина број 01-111-5/19 од 05.02.2019. године. 
Комисија је након завршеног поступка сачинила извјештај 
који је дана 23.04.2019. године прослиједила Скупштини 
града Бијељина на даље поступање. 

 Из садржине достављеног извјештаја произилази 
да је јавни оглас за именовање три члана Градске изборне 
комисије Бијељина објављен у дневним новинама 
„Ослобођење“ од 08.02.2019. године, „Службеном гласнику 
Града Бијељине“, бр. 3/19 од 07.02.2019. године, „Службеном 
гласнику Републике Српске“, бр. 12/19 од 15.02.2019. године 
као и на интернет страници Града Бијељине (www.grad-
bijeljina.org) дана 07.02.2019.године, да је на јавни оглас 
благовремено приспјело 16 пријава, те да је за 14 пријава 
утврђено да испуњавају услове конкурса, а радило се о 
пријавама Перковић Предрага, Ерделић Љиљане, Петровић 
Тамаре, Василић Горана, Димитрић Биљане, Млађеновић 
Александра, Ел Цхекх Санеле, Бектић Санела, Богдановић 
Ведране, Митровић Мирка, Штефек Данијела, Степановић 
Огњена, Тодоровић Стеве и Хаџи-Стевић Радета. Милош 
Стевановић је писменим путем повукао пријаву, док је 
за пријаву Дакић Славенка утврђено да је непотпуна. Од 
14 кандидата који су испуњавали услове 12 кандидата је 
приступило на интервју, који је одржан 28.03. и 09.04.2019. 
године, и на којем су кандидати давали одговоре на пет 
питања, који су оцјењивани бодовима од 5 до 10 од стране 
сваког члана комисије за сваки појединачни оговор. Након 
успјешно завршеног интервјуа комисија је приступила 
бодовању квалитета одговора који су дали кандидати, те 
након тога утврдила ранг листу по којој је Предраг Перковић 
добио 182 бода, Љиљана Ерделић 181 бод, Тамара Петровић 
180 бодова, Василић Горан 175 бодова, Димитрић Биљана 
173 бода, Млађеновић Александар 172 бода, Ел Цхекх Санела 
171 бод, Бектић Санел 170 бодова, Богдановић Ведрана 169 
бодова, Митровић Мирко 168 бодова, Штефек Данијел 166 
бодова и Степановић Огњен 163 бода, након чега је комисија 
једногласно предложила да се за три члана Градске изборне 
комисије Бијељина именују Предраг Перковић, Љиљана 
Ерделић и Тамара Петровић. 

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења. 
 
Број: 01-111-24/19
Бијељина,
Датум: 25. април 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка 

1., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 27. сједници одржаној 
дана 25. априла 2019. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Предраг Петричевић, дипломирани инжењер 
саобраћаја из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца 
дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине Градске управе града 
Бијељина, због истека времена на који је именован.

 2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца 
дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине Градске управе града 
Бијељина са даном 25.04.2019. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина бира и разрјешава предсједника скупштине, 
потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, и 
чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине 
града, именује и разрјешава секретара скупштине града 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом.

 Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара 
скупштине и начелника одјељења или службе, док је чланом 
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина 
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у 
случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став 
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника 
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које 
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања 
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док 
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи 
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум 
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разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је 
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна 
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или 
службе градске, односно општинске управе.

 Имајући у виду чињеницу да је Предраг Петричевић 
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
Градске управе града Бијељина на сједници скупштине 
одржаној дана 30.11.2018. године, да је у међувремену 
објављен Јавни конкурс за попуну упражњеног радног 
мјеста у Градској управи Града Бијељина, те да је окончана 
процедура провођења конкурса, то је примјеном одредби 
члана 50. став 1. и члана 55. став 3. тачка 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Против овог Рјешења може се изјавити жалба 
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана 
достављања рјешења.

Број: 01-111-25/19
Бијељина,
Датум: 25. април 2019. год. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. 
и члана 55. став 1., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 27. сједници одржаној 
дана 25. априла 2019. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1.  Предраг Петричевић, дипломирани инжењер 
саобраћаја из Бијељине, именује се за начелника Одјељења 
за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
Градске управе града Бијељина, на вријеме трајања мандата 
сазива скупштине који га је изабрао.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 

чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина бира и разрјешава предсједника скупштине, 
потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, и 
чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине 
града, именује и разрјешава секретара скупштине града 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом.

 Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) 
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара 
скупштине и начелника одјељења или службе, док је 
чланом 54. став 1. истог закона прописано да за начелника 
одјељења или службе може бити именовано лице које 
испуњава опште услове за запошљавање у градској, односно 
општинској управи и посебне услове за именовање у складу 
са тим законом. Чланом 55. став 1. истог закона прописано 
је да мандат начелника одјељења или службе траје до краја 
мандата сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом 
49. став 2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у 
смислу тог закона, радна мјеста секретара скупштине и 
начелника одјељења или службе градске, односно општинске 
управе.

 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 30.11.2018. године донијела је Рјешење о именовању 
Предрага Петричевића за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне 
средине Градске управе града Бијељина број 01-111-75/18. 
Градоначелник Града Бијељина расписао је Јавни конкурс за 
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града 
Бијељина број 02-120-18/19 од 18.02.2019. године, који је 
објављен у ‘’Службеном гласнику Републике Српске’’, број: 
17/19 од 05.03.2019. године, дневном листу ‘’Глас Српске’’ 
од 20.02.2019. године и огласној табли Града Бијељина, те је 
донио рјешење о именовању Комисије за пријем службеника 
у радни однос у Градску управу Града Бијељина. Након 
проведене процедуре која је подразумјевала разматрање 
пријава приспјелих на конкурс, сачињавање ранг листе са 
ужим избором кандидата који испуњавају услове конкурса, 
обављање интервјуа и након тога предлагање ранг листе 
са кандидатима, Комисија за пријем службеника у радни 
однос у Градску управу Града Бијељина је дана 09.04.2019. 
године доставила Градоначелнику Извјештај са ранг листом 
број 02-120-18/19, након чега је Градоначелник, у складу 
са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16), доставио Скупштини града Бијељина приједлог за 
именовање начелника Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине Градске управе града 
Бијељина број 02-014-1-1897/19 од 15.04.2019. године, 
којим предлаже да се за начелника Одјељења за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине именује 
Предраг Петричевић. 

 Након проведеног поступка јавног гласања 
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утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина 
да се за начелника Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине именује Предраг 
Петричевић 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: 01-111-26/19
Бијељина,
Датум: 25. април 2019. год.

 На основу члана 28. Правилника о критеријумима 
и поступку за стипендирање студената и ученика, 
финансирање научноистраживачког рада и награђивање 
ученика и наставника (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18) и члана 
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина 
на 27. сједници одржаној дана 25. априла 2019. године, 
донијела је  

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

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

I
  У Комисију за провођење конкурса за финансирање 
научноистраживачких радова, испред Скупштине града 
Бијељина именује се: 

 1)  ИВАНА ПЕТРИЧЕВИЋ

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
  
Број: 01-111-27/19
Бијељина,
Датум: 25. април 2019. год.

 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 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
  Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве 
у износу од 10.000,00 КМ  по захтјеву грађана викенд насеља 
„Амајлије“ на име помоћи у предузимању мјера на заштити 
објеката у викенд насељу „Амајлије од поплава ријеке Дрине.

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
буџетске ставке 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 
416 100 „једнократне - ванредне помоћи“ у оквиру ПЈ Кабинет 
Градоначелника и биће уплаћена на жиро рачун DOO „DMS 
company“  из Бијељине број: 554-001-00003695-54.
        

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

Број: 02-014-1-2048/19   
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 23. април 2019. год.

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. 
тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник 
Града Бијељина, дана 22. априла 2019. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о радном времену за 

Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом

I
 У сриједу 01. маја 2019. године, четвртак 02. маја 
2019. године и четвртак 09. маја 2019. године (у даљем 
тексту: републички празници), а ради задовољења 
неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим 
и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе и 
предузећа за снадбјевањем: водом, електричном енергијом, 
превоз путника и ватрогасна јединица.
 Предузећа, установе и организације из става 1. 
овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад 
и дежурства у обиму који задовољава функционисање 
њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга 
грађанима за вријеме трајања републичких празника.
 Предузећа, установе и организације које у својим 
редовним активностима имају организован рад за нерадне 
дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и 
дежурства.  

II
 Ради задовољења неопходних потреба грађана за 
снабдијевањем основним животним артиклима и других 
потреба, у сриједу 01. маја 2019. године могу да раде само 
продавнице са прехрамбеном робом, месаре и рибаре 
најдуже до 12:00 часова, а у четвртак 02. маја 2019. године 
и четвртак 09. маја 2019. године, могу да раде привредна 
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друштва и предузетници, као и продајна мјеста АД ‘’Лутрија 
Републике Српске’’ Бања Лука, на подручју Града Бијељина 
најдуже до 15:00 часова.

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

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

Број: 02-014-1-2030/19  
Бијељина                                                                          
Датум, 22. април 2019. год.

 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 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ТВЈ-04/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: ТВЈ-04/19

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

АСФЛАТИРАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ВАТРОГАСНОГ 
ДОМА У ЈАЊИ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.837,60 KМ (без ПДВ-а) 
односно 8.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета Града  за 2019. годину са буџетске ставке “Средства 
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у 
власништву општине“ економски код 511200; потрошачка 
јединица 0005125.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је 30 
(тридесет) дана од дана потписивања Уговора.

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

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

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

Број: 02-404-98/19
Бијељина                                                                                        
Датум, 22.04.2019. год.

 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 23. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-21 (4Лот-а)-Лот1-у1/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-21 (4Лот-а)-Лот1-у1/18

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

УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 
2018/2019 - РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕНА НА 
ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ 
И ЈАЊИ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-

177/2018 ЛОТ 1 ОД 05.10.2018. ГОДИНЕ
 

III
 Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке је 23.014,50 КМ (без ПДВ-а) односно 26.926,97 КМ 
( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  из буџета за 2019. 
годину са буџетске ставке „Зимска служба“ економски код 
412 800; потрошачка јединица 0005170. Према  евиденцији 
потрошње средстава са овe буџетскe ставкe  из буџета за 2019. 
годину, која се прати путем „Информационог подсистема за 
праћење извршења буџета, евиденцију уговора и праћења 
тока улазних фактура” евидентно је да на буџетској ставци 
постоје средства за реализацију јавне набавке.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачки 
поступак без објаве обавјештења члан 23.ЗЈН.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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V
 Услуге су реализоване.

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: 02-404-99/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 23.04.2019. год.

 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-02/19
 

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

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

НАБАВКА ДВА АЛУМИНИЈУМСКА ЧАМЦА И ДВА 
ВАНБРОДСКА МОТОРА

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

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

V
 Предвиђени крајњи рок реализације је 30 (тридесет) 
дана од дана потписивања Уговора. 

VI
  Критеријум који ће се примјењивати при избору 

најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

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

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

Број: 02-404-100/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 25.04.2019. год.

 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 и 02/18 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-07/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-07/19

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ 
ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ 
– IV ФАЗА (ЗАНАТСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава 
за реализацију јавне набавке је  196.581,20 КМ (без 
ПДВ-а) односно 230.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2019. године са буџетске ставке 
„Набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању 
“ економски код: 511100, 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 ће бити 
уведен у посао у року од 10 (десет) дана од дана потписивања 
уговора, а крајњи рок за реализацију уговора је 60 (шездесет) 
дана од дана увођења у посао.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 09 - Страна 25Службени гласник Града Бијељина30. април 2019.

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: 02-404-103/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 25.04.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ИП-03/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда уз 
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 28.03.2019.године, а која се односи на набавку 
радова: “ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКО-
ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ“, 
понуде је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО “Радиша“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Радиша“ Бијељина у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„Радиша„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 8.535,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-53/19 од 
17.04.2019. 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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-53/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 22.04.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) 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 Ф-01/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
07.03.2019.године, а која се односи на набавку услуга: 
“Кредитно задужење Града Бијељина (7.000.000,00 КМ)“, 
понуде су доставили следећи понуђач:

 1. „НЛБ БАНКА“ а.д. Бања Лука
 2. RAIFFEISEN BANK“ д.д. Сарајево
 3. „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука 
 4. UNICREDIT BANK а.д. Бања Лука и 
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Бања Лука
 5. ‘’SPARKASSE BANK’’ дд БиХ, Сарајево

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда понуђача ‘’НЛБ’’ А.Д. Бања Лука не испуњава 
услове прописане тендерском документацијом из разлога 
што Нацрт уговора који је достављен није овјерен и није 
потписан од стране овлаштеног лица, а како је прописано 
тачком 9.8.1. тендерске документације.
 Понуде понуђача RAIFFEISEN BANK“ д.д. 
Сарајево,„НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука UNICREDIT 
BANK а.д. Бања Лука и КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Бања 
Лука (конзорцијум банака) и ‘’SPARKASSE BANK’’ дд БиХ, 
Сарајево у потпуности су  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, извршено вредновање  
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и оцијењено да је најповољнији понуђач:

RAIFFEISEN BANK“ д.д. Сарајево са понуђеним 
укупним трошковима реализације кредита  у износу од:  

1.106.657,39 КМ

 III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-43/19 од 
23.04.2019.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 даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-43/19
Бијељина, 
Датум: 23.04.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-29/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 27.03.2019.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 24/19 од 29.03.2019.године, а која се односи на набавку 
радова: АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА ПРЕМА МАНАСТИРУ 
ЧАСНОГ КРСТА У МЗ СУВО ПОЉЕ  понудe су доставили 
следећи понуђачи:

 1. ДОО ’’Монт Градња“, Угљевик 
 2. ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда понуђача ДОО ’’Монт Градња“, Угљевик 
није достављена у складу са захтјевима из тендерске 
документације, те се иста одбија због недостављања 
обавезних доказа везано за техничку опремљеност. 
Тендерском документацијом у тачки 7.4.(1.1. став а) 
Понуђач је био у обавези да за асфалтну базу достави важећу 
употребну дозволу издату од стране органа надлежног за 
послове грађење у јединици локалне самоуправе државе 
БиХ. Понуђач је доставио  употребну дозволу издату од 
стране ДОО „Заштита, екологија и пројектовање“ Бијељина, 
што се не може прихватити као доказ тражен тендерском 
документацијом.
 Достављена понуда понуђача ДД „Galax-nisko-
gradnja“ Брчко испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко, са понуђеном цијеном у 
износу од : 127.908,50 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-64/19 од 
18.04.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност 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 набавкама 
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поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива. 

 Изабрани понуђач је у обавези да до дана 
потписивања Уговора достави Лиценце тражене тендерском 
документацијом 
 1. оригинал или овјерену фотокопију (овјера не 
старија од три мјесеца рачунајући до дана предаје понуде): 
важеће  Лиценце  о испуњавању услова за извођење радова 
нискоградње, за које одобрење за грађење издаје општински/
градски орган управе, издату од стране надлежног 
министарства РС
 2. За стручни кадар наведен под тачком 7.4. - 2. под 
а) доставити оригинал или овјерену фотокопију (овјера 
не старија од три мјесеца рачунајући до дана достављања) 
важеће Лиценце за извођење радова и надзор
 Уколико изабрани понуђач не достави тражену 
Лиценце у наведеном року сматраће се да је одустао од 
понуде, а  уговорни орган  ће у складу са чланом 69. став 
(2) под д) Закона о јавним набавкама поништити поступак 
јавне набавке, из разлога што ниједна од примљених понуда 
није прихватљива. 

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

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

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

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

Број:02-404-64/19
Бијељина, 
Датум: 23.04.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ТВЈ-03/19

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 

19.03.2019. године и у „Сл.гласнику БиХ“, бр.22/19 од 
22.03.2019. године, а која се односи на набавку услуга: 
ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И ОДРЖАВАЊЕ 
НАДОГРАДЊЕ НА ИСТИМ, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО „Лазаревић-пром“  Бијељина

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

ДОО „Лазаревић-пром“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 30.189,02 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-46/19 од 
23.04.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених 
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива. 

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

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

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

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

Број:02-404-46/19
Бијељина, 
Датум: 25.04.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-32/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 28.03.2019 .године и у Сл.гласнику БиХ 
бр.26/19 од 05.04.2019. године, а која се односи на набавку 
радова: “ РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА НА ТРАСИ 
ЧЕТВРТЕ ФАЗЕ УРЕЂЕЊА ТОКА РИЈЕКЕ ЈАЊE”,понуде 
су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
 2. ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова
 3. ДОО „Кесо Градња“ Зворник

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  понуђач ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова није 
испунио прописане  услове из тендерске документације из 
следећих разлога: 

 - Изјава о испуњености услова из члана 45., 47., и 
52. Закона о јавним набавкама не садрже број Службеног 
гласника у коме је објављено обавјештење о јавној набавци 
број 1293-1-3-50-377/19

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  понуђач ДОО „Кесо Градња“ Зворник није испунио 
прописане  услове из тендерске документације из следећих 
разлога: 

 - Изјава о испуњености услова из члана 45., 47., и 
52. Закона о јавним набавкама не садрже број Службеног 
гласника у коме је објављено обавјештење о јавној набавци 
број 1293-1-3-50-377/19, а број обавјештења о јавној набавци 
је нетачно написан ( у изјавама је написано број 1293-1-3-
50/19)
 - Није достављена  тражена употребна дозвола за 
хидраулични багер минималне масе 15 тона, а достављена је  
употребна дозвола за хидраулични багер масе 8190 кг.

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

износу од 33.201,22 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-54/19 од 
23.04.2019. 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 даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-54/19
Бијељина, 
Датум: 25.04.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-05/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 01.04.2019.године и у Сл.гласнику 
Бих бр.26/19 од 05.04.2019.године, а која се односи на 
набавку радова: “ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 
И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈEСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ 
ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА”, понуде је доставио 
следећи понуђач:

 1. ДОО “Радиша“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Радиша“ Бијељина у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
ДОО„Радиша„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  износу 

од: 42.555,96 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-55/19 од 
24.04.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
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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:02-404-55/19
Бијељина, 
Датум: 25.04.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  БИЗ-01/19

I
 У поступку јавне набавке роба путем отвореног 
поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 04.04.2019. године и у Сл.гласнику Бих 
бр.26/19 од 05.04.2019.године, а која се односи на набавку 
радова: „НАБАВКА ЛИЧНЕ ОПРЕМЕ (ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ) 
ЗА ПРИПАДНИКЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ”, понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Пурић“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Пурић“ Бијељина у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
ДОО„Пурић“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  износу 

од: 8.516,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-67/19 од 
24.04.2019. 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:02-404-67/19
Бијељина, 
Датум: 25.04.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СКП-11(2 Лота)/19-Лот 1

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 22.03.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” 
бр.24/19 од 29.03.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈE НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1:  Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина
 ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина;

 За ЛОТ 1:  Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина понуде су доставили следећи понуђачи:

 1 . ДОО  „Буљан цесте “ Крешево 
 2. ДОО  “Бијељина пут” Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да ниједна од примљених понуда није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 -Понуђач  ДОО “Буљан цесте“ Крешево је доставио 
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неовјерене копије докумената, те није испунио услове 
предвиђене тачком 7.2., 7.4., тендерске документације, 
такође је доставио неовјерене Изјаве из члана 45. и 52. ЗЈН.

 -Понуда ДОО „Бијељина пут“ Бијељина  није узета 
у разматрање из разлога што понуђена цијена превазилази 
средства у износу од  53,67%  од планираних средстава за 
реализацију ове јавне набавке.

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

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-59/19 од 
25.04.2019. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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

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

Број:02-404-59/19-Лот 1
Бијељина, 
Датум: 30. април 2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СКП-11(2 Лота)/19-Лот 2

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 22.03.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” 
бр.24/19 од 29.03.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈE НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1:  Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина
 
 ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина;

 За ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина понуде je доставио 
следећи понуђач:

 1 . ДОО  „Буљан цесте “ Крешево 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да примљена понуда није испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом из следећих разлога:
 
 -Понуђач  ДОО “Буљан цесте“ Крешево је доставио 
неовјерене копије докумената, те није испунио услове 
предвиђене тачком 7.2., 7.4., тендерске документације, 
такође је доставио неовјерене Изјаве из члана 45. и 52. ЗЈН.

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

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-59/19 од 
25.04.2019. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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

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

Број:02-404-59/19-Лот 2
Бијељина, 
Датум: 30. април 2019. год.

 На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске ( ,,Службени глaсник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 71. и члана 90. став 3. 
Статута Града Бијељина ( ,,Службени гласник Града Бијељина“ 
, број: 9/2017 )  и  Споразума о сарадњи између Града Бијељина 
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и Развојног програма Уједињених нација у БиХ ( УНДП у БиХ 
), Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ 15 ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА У 
ОКВИРУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ТРАЈНОГ СТАМБЕНОГ 
ЗБРИЊАВАЊА У ПРОГРАМУ ЗА ОПОРАВАК ОД 

ПОПЛАВА

I
 Именује се Драган Јовановић из Одјељења за 
инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина, као 
члан комисије за примопредају 15 изграђених стамбених 
објеката у оквиру имплементације трајног стамбеног 
збрињавања у Програму за опоравак од поплава на подручју 
Града Бијељина.

ΙI
 Задатак горе наведеног члана комисије је да за 
потребе реализације трајног стамбеног збрињавања и 
изградње нових стамбених јединица за кориснике чије 
су стамбене јединице уништене у мајским поплавама 
2014. године на подручју Града Бијељина, буде присутан и 
заједно са осталим члановима комисије изврши и обави 
примопредају 15 изграђених стамбених објеката у оквиру 
имплементације трајног стамбеног збрињавања у Програму 
за опоравак од поплава на подручју Града Бијељина, по 
Уговору UNDPBIH-18-129-FRP-PROGRES-W.

ΙIΙ
 Члан комисије треба да обави све оно што 
предметна примопредаја подразумијева, те да изврши све  
послове и задатке прецизиране рјешењем и горе наведеним 
уговором.

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

Број: 02-014-1-2056/19
Бијељина,                                                                                                                                            
Датум: 24.04.2019. год.

 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 и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Члан 1. 
 За чланове Колмисије за праћење и надзор над 
вршењем услуге Хигијеничарска служба на подручју Града 
Бијељина у 2019. години именују се:

 1. Драган Петровић, градски ветеринарски 
инспектор,
 2. Бојан Гаврић, градски ветеринарски инспектор,
 3. Боро Новаковић, комунални полицајац.
 

Члан 2.
 Задатак Комисије је да прати и врши надзор над 
вршењем услуге Хигијеничарска служба на подручју Града 
Бијељина у 2019. години, у складу са расписаним тендером 
и Уговором и да о томе сачини Извјештај и исти достави 
Градоначелнику и Одјељењу за пољопривреду.

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

Број: 02-014-1-2029/19 
Бијељина,                                                                                 
Датум, 19. април 2019. год.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО 
ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ“ У 
БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДАШНИЦА 1“ У 
БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ 
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „МЗ 
ДАШНИЦА“ У БИЈЕЉИНИ 

ОДЛУКА О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНЕ 
ВОДЕ БУНАРА ИЕБН-1 НА ПАРЦЕЛИ К.Ч. 1694 
К.О. ПОПОВИ У ПОПОВИМА КОД БИЈЕЉИНЕ

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

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

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
РЕГУЛИСАЊА ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ 
ОДНОСА ИЗМЕЂУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЗЕДП 
„ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА У ВЕЗИ СА 
ТРАФО СТАНИЦОМ БТС 10/0, 4 КВ И 1000 КВА 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 524/24, К.О. 
БИЈЕЉИНА 2

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 
ТАКСАМА

ОДЛУКА О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ 
ЗЕМЉИШТА

ОДЛУКА О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 2511/2, К.О. 
БИЈЕЉИНА 2 У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
РАДИ ОБЛИКОВЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА 
УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
БИЈЕЉИНУ ЗА „УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА“

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА УДРУЖЕЊА 

ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ

СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ВИКЕНД НАСЕЉЕ 
„АМАЈЛИЈЕ“

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

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-21 (4Лот-а)-
Лот1-у1/18

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-07/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-03/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Ф-01/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-29/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

САДРЖАЈ
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ТВЈ-03/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-32/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-05/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
БиЗ-01/19

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

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

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 15 ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 
У ОКВИРУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ТРАЈНОГ 
СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У ПРОГРАМУ ЗА 
ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И НАДЗОР НАД 
ВРШЕЊЕМ УСЛУГЕ ХИГИЈЕНИЧАРСКА 
СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
2019. ГОДИНИ
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