
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 15. октобар 2014. године  БРОЈ 17 / 2014

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 На основу члана 43. става 1. алинеје 19. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. става 1. 
тачке ћ) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13) и члана 30. и 31. Закона о раду 
– пречишћен текст („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 55/07) Градоначелник Града Бијељине, д о н о с и

О Д Л У К У 
О ПРИЈЕМУ ВОЛОНТЕРА У ГРАДСКУ

УПРАВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Градску управу Града Бијељина у својству 
волонтера прима се 30 лица на одређено вријеме, са 
завршеном високом и вишом стручном спремом. За лица са 
завршеном високом стручном спремом, волонтерски стаж 
ће трајати најдуже до 12 мјесеци, а за лица са завршеном 
вишом стручном спремом, волонтерски стаж ће трајати 
најдуже до 9 мјесеци.

Члан 2.
 Волонтерски стаж у Градској управи Града Бијељина 
обавиће се у складу са Програмом стручног оспособљавања 
приправника у Административној служби општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, бр. 3/06).

Члан 3.
 По истеку волонтерског стажа, волонтери ће 
полагати приправнички испит према Упутству за полагање 
приправничког испита у Административној служби 
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, 
бр. 32/07).

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-123-14/1
Бијељина,
Датум, 03. октобар 2014. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Одлуке о буџету 
Града Бијељина за 2014. годину (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 26/13), Одлука о измјени Одлуке о буџету  
Града Бијељина -ребалансу буџета за 2014. годину (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 14/14), а у вези са чланом 4 
Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава удружењима грађана на подручју општине 
Бијељина (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 8/05, 
5/09 и 3/11) и Споразума о сарадњи између Града Бијељина 
и невладиних /непрофитних организација на подручју Града 
Бијељина, Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и:

О Д Л У К У
измјени Одлуке о расподјели средстава за материјалне 

трошкове удружењима особа са инвалидитетом на 
пoдручју Града Бијељина  у 2014 години

I
 У тачки I став 1. Одлуке о расподјели средстава за 
материјалне трошкове удружењима особа са инвалидитетом 
на пoдручју Града Бијељина у 2014 години (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 5/14), средства у висини од 
‘’18.000,00 КМ’’, замјњују се износом од ‘’16.000,00 КМ’’
 Иза става 1 додаје се став 2  и гласи:
‘’Преостали износ средстава у буџету Града Бијељина за 2014. 
години, у износу од 2.500,00 КМ намјењених за материјалне 
трошкове удружења особа са инвалидитетом  по приједлогу 
Комисије за расподјелу средстава удружењима грађана 
на подручју Града Бијељина,  расподијељују се сљедећим 
корисницима у наведеним износима:
 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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II
 Средства из тачке I ове Одлуке исплатиће се у 
IV кварталу 2014. године на жиро -рачуне наведених 
удружења грађана.

III     
 Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у ‘’Службеном гласнику 
Града Бијељина’’.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-435-6/14                                                                 
Бијељина
Датум: 26.  септембар  2014. године

 На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 30. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 
60/10 и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) 
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-24(2 лота)/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под 
шифром: СКП-24(2 лота)/14

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 Организовање зимске службе на подручју града 
Бијељина у сезони 2014/2015
 Лот 1 - Организовање зимске службе у сезони 
2014/2015-рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих улица у Бијељини и Јањи
 Лот 2 – Организовање зимске службе у сезони 
2014/2015-рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју града Бијељине

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 180.000,00 КМ ( Лот 1 – 100.000,00 КМ и Лот 2 – 80.000,00 
КМ). 
 Средства су обезбијеђена из буџета Града за 2015.
годину са буџетске ставке ‘’Зимска служба’’ економски 
код 412 800; потрошачка јединица 0005170.
 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију услуга за оба лота 
је од дана закључивања уговора до 01.04.2015.године.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-118/14
Бијељина,                                                        
Датум: 02. Октобар 2014. године 

 На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) 
члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени 
гласник општине Бијељина’’, број:01/07;13/11;02/13), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РОБА ШИФРА: СКП-н-03/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
СКП-н-03/14

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих роба:
 Набавка контејнера за одлагање комуналног отпада

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 51.480,00 КМ. Средства у износу од 44.000,00 КМ су 
обезбијеђена са рачуна посебних намјена – Донација СИД-а 
и средства у износу од 7.480,00 КМ са буџетске ставке: 
‘’ Издаци за ПДВ’’ економски код 517 100; потрошачка 
јединица: 0005140.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Крајњи рок за испоруку роба је 25 (двадесетпет) 
дана од дана закључивања 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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-120/14
Бијељина,                                                          
Датум: 02. Октобар 2014. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
101/04 и 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 4 Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09, 60/10 и 
87/13) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број: 13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПП-01/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под 
шифром: ПП-01/14

II
 За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду 
вршиће се јавна набавка услуга под називом: 
Вршење систематске дератизације на подручју града 
Бијељина у 2014.години
       

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 40.000,00 КМ. Средства 
су обезбијеђена из буџета за 2014.годину са буџетске 
ставке  “Трошкови дератизације”, економски код 412 200, 
потрошачка јединица 0005150.

IV
 За предметну јавну набавку ће се спровести 
Конкурентски захтјев са додатним објављивањем 
обавјешштења о набавци.

V
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 

најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VI
 Предвиђени рок за реализацију предметних услуга 
је 30 (тридесет) дана од дана потписивањa Уговора.

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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-121/14
Бијељина,                                                       
Датум: 02. Октобар 2014. године 

 На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) 
члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени 
гласник општине Бијељина’’, број:01/07;13/11;02/13), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-15-у2/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром: СКП-15-у2/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
 Уговарање накнадних радова (изградња моста) 
приликом реализације пројекта изградња прилазних 
саобраћајница и мостова на ново Градско гробље 
 Додатни уговор на Уговор број:02-404-168/13 од 
11.02.2014.године. 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију Уговора 2 је 150.000,00 КМ. Средства 
су обезбијеђена из буџета Града за 2014. годину са 
буџетске ставке: ‘’Изградња комуналне инфраструктуре 
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, 
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање) ‘’ 
економски код 511100-17; потрошачка јединица: 0005170.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци.

V
 Крајњи рок завршетка радова је 40 (четрдесет) 
календарских 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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-119/14
Бијељина,                                                             
Датум: 02. Октобар 2014. године 

 На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине 
Бијељина’’, број:01/07;13/11;02/13), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ТВЈ - 03/14 

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова   под шифром: 
ТВЈ - 03/14

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина , вршиће се јавна набавка следећих радова :
 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ  
ВАТРОГАСНИХ ОБЈЕКАТА  

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је  6.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 
2014. годину са буџетске ставке: “Издаци  за инвестиционо 
одржавање  „ економски код 511 200 ; потрошачка јединица: 
0005125 .

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 

захтјева са објављивањем  обавјештења о набавци.

V
 Рок за реализацију радова  је  од дана  закључивања 
Уговора до 31.12.2014. године.    

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-122/14
Бијељина,                                                    
Датум: 09. Октобар 2014. године 

 
 На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) 
члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени 
гласник општине Бијељина’’, број:01/07;13/11;02/13), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РОБА ШИФРА: ТВЈ - 04/14 

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба  под шифром: 
ТВЈ - 04/14

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина , вршиће се јавна набавка следећих роба :
 НАБАВКА ЛИЧНЕ ВАТРОГАСНЕ  ОПРЕМЕ  ( 
ОДЈЕЋА , ОБУЋА )

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је  7.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града 
за 2014. годину са буџетске ставке: „ Издаци за залихе 
материјала , одјеће  и обуће  „ економски код 516 100 ; 
потрошачка јединица: 0005125 .

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева са објављивањем  обавјештења о набавци.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Рок за испоруку робе је  30  дана  од дана  
закључивања 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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-123/14
Бијељина,                                                      
Датум: 02. Октобар 2014. године 

 На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) 
члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број:01/07;13/11;02/13), Градоначелник  
д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-03/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СКП-03/14

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
 Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама 
на подручју града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
300.000,00 КМ. Од предвиђених средстава 80% (240.000,00 
КМ) ће обезбиједити Град и 20% (60.000,00КМ) грађани 
мјесних заједница. Средства ће бити обезбијеђена из 
буџета Града за 2015. годину са буџетске ставке: ‘’Изградња 
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, 
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и 
развој, надзор, пројектовање) ‘’ економски код 511-100; 
потрошачка јединица: 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отворени 
поступак са закључивањем оквирног споразума.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних радова 
је од дана потписивања оквирног споразума до краја 2015.
године

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-124/14
Бијељина,                                                
Датум: 09. Октобар 2014. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 12. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10,87/13 и 47/14) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ

НАБАВКЕ  УСЛУГА СЗП-12/14

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка : „Одржавање и набавка резервних дијелова за 
текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, 
скенера и фотокопир апарата”, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „Biscomercce“ Бања Лука
 2. ДОО „Brokip“ Бања Лука
 3. ДОО „Copitrade“Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  исте испуњавају све услове предвиђене тендерском 
документацијом.

II
 Поступак  се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 17 - Страна 6 15. октобар 2014.

став 1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ, 
из разлога што су цијене свих прихватљивих понуда значајно 
веће од буџета уговорног органа.   
                                                                  

IV
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.
                

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-105/14
Бијељина,                                                     
Датум: 05. Октобар 2014. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10,87/13 и 47/14) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  КГН-04/14

 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци, 
а која се односи на набавку радова: “ Радови на санацији 
путева и улица  уништених и оштећених у поплавама 
на  подручју Града Бијељина’’, понуду је доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО „Бук промет“ 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, прихваћена понуда

 ДОО„Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 93.203,66 КМ
 

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-112/14
Бијељина,                                                         
Датум: 06. Октобар 2014. године 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК БИЈЕЉИНЕ

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 11. Закона о граду („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 70/12 ), члана 62. Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник града Бијељина “, број: 8/13), 
члана 1. Одлуке о награђивању волонтерског активизма  
у општини Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 6/11) и Правилника о критеријумима 
и поступку за додјелу признања града за волонтирање 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 15/11 и  
17/12), Градоначелник Бијељинe,  расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ 
АКТИВИЗАМ

I
 Расписује се јавни позив за прикупљање 
приједлога за додјелу признања града за волонтерски 
активизам (у даљем тексту: „Јавни позив“) у  складу са 
Одлуком  о награђивању волонтерског активизма у граду 
Бијељина.
                                                          

II
 Признања  се додјељују организаторима 
волонтирања и волонтерима појединцима, као 
кандидатима за  додјелу признања “ Захвалница волонтеру 
/ организатору волонтирања”  и „ Награда града Бијељине 
за волонтерски активизам“.

III
 Избор кандидата за додјелу признања града за 
волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима 
дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку 
за додјелу признања града за волонтирање ( „Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 15/11и 17/12).

IV
 Приједлог за додјелу признања „Награда града 
Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:

 - назив награде за коју се предлаже,
 - податке о предлагачу и кандидату за додјелу 
признања ( име и презиме за физичка лица,  односно 
назив, сједиште и име овлашћеног лица  за правна лица ),
 - писану сагласност кандидата за учешће у овом 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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поступку одабира,
 - опис најзначајнијих волонтерских акција и 
њихов значај за ширу друштвену заједницу,
 - попис приложене документације која потврђује 
да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у 
подручју за које се додјељује ово  признање града.
(потврда, уговор, извјештај, брошура, новински или други 
медијски запис и сл.). означења кандидата и предлагача, 
мора садржавати и образложење односно разлоге због 
којих се неко лице предлаже.

V
 Пријаву могу поднијети сва заинтересована 
физичка и правна лица. Пријаве се подносе  на основу 
јавног позива на образцу за пријаву који прописује 
Комисија за додјелу признања за волонтерски активизам. 
 

VI                                            
 Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине 
града Бијељина, соба број 17 или на wеb страници града 
www.sobijeljina.org

VII
 Jавни позив остаје отворен до 30.10.2014. године. 
Јавни позив биће објављен у Семберским новинама,“ 
Службеном гласнику града Бијељина “ и на огласној табли 
града Бијељине.
 Пријаве на јавни оглас са потребном 
документацијом, у запечаћеној коверти предати у 
писарници Административне службе града Бијељине  или 
слати путем поште на адресу :

 Република Српска 
 Администратвна служба града Бијељине
 Краља Петра Првог Карађорђевића 1
 Комисија за додјелу признања за волонтерски   
 активизам, са назнаком:
 НЕ ОТВАРАЈ !

VIII
 О резултатима конкурса за избор кандидата, сви 
учесници ће бити обавјештени писменим путем.
                      
 НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ 
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ !

Број :02/54-2/14                       
Бијељина, 
Датум: 30.09.2014. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“,         бр. 8/13 и 
27/13), а у складу са чланом 14. став 3. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12) 
и јачања система социјалне заштите/скрби и инклузије 
дјеце и пунољетних лица, те имплементације Ревидиране 
стратегије за имплементацију Анекса ВИИ Дејтонског 

мировног споразума и унапређења питања од значаја за 
расељена лица и повратнике на нивоу Града Бијељина, 
Градоначелник Града Бијељине, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о допуни Рјешења Комисије за социјалну

заштиту/скрб и инклузију Града Бијељина

Члан 1.
 У Рјешење о именовању Комисије за социјалну 
заштиту/скрб и инклузију Града Бијељина, („Службени 
гласник Града Бијељине“, бр. 15/14) у члану 1. став 1. иза 
редног броја 9. додаје се редни број 10. који гласи:

 „10. ЈАСМИНКА ВАСИЉЕВИЋ (технички 
секретар).“

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:  02-07-165/14
Бијељина,
Датум, 08. октобар 2014. године

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и 
члана 11. став 2. Одлуке о једнократној новчаној помоћи 
лицима у стању ванредне социјалне потребе („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 9/08), Градоначелник 
Града Бијељина,  д о н о с и

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

ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ 
ЛИЦИМА У СТАЊУ ВАНРЕДНЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ПОТРЕБЕ

I
 По Рјешењу Градоначелника о именовању Комисије 
за додјелу једнократних новчаних помоћи лицима у стању 
ванредне социјалне потребе, РАЗРЈЕШАВА се дужности 
замјеника члана комисије

 - ТОДОР МАКСИМОВИЋ, по обавјештењу Центра 
за социјални рад Бијељина, јер је именовани пензионисан.

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-533-2/14
Бијељина,
Датум: 22.09.2014. године

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и 
члана 11. став 2. Одлуке о једнократној новчаној помоћи 
лицима у стању ванредне социјалне потребе („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 9/08), Градоначелник 
Града Бијељина,  д о н о с и

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

ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ 
ЛИЦИМА У СТАЊУ ВАНРЕДНЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ПОТРЕБЕ

I
 СТЕВАН МАРКОВИЋ, социјални радник Центра 
за социјални рад Бијељина, именује се за замјеника 
члана    Комисије за додјелу једнократних 
новчаних помоћи лицима у стању ванредне социјалне 
потребе. 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-533-3/14
Бијељина,
Датум: 22.09.2014. године

 На основу  члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. 
став 1. тачка м) Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина, број: 8/13 и 27/13) и члана 4. став 
3. Одлуке о програму коришћења средстава за подстицај 
пољопривредне производње у 2014. години  („ Службени 
гласник Града  Бијељина“, број: 7/14 и 15/14 ) Градоначелник 
Града Бијељина  д о н о с и    
                                                                                                                            

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О  НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2014.

ГОДИНУ

 1. Даје се сагласност на Правилник о измјенама 
и допунама Правилника о начину и условима подстицаја 
у пољопривредној производњи за 2014. годину Аграрног 
фонда Града Бијељина број: 148/14 од 25.09.2014.године. 

 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина о 
усвајању Правилника о измјенама и допунама Правилника 
о  начину и условима подстицаја у пољопривредној 
производњи за 2014.годину број: 148/14 од 25.09.2014. 
године и Мишљење Одјељења за привреду и пољопривреду 
Града Бијељина број: 02/1-3-1-336/14 од 26.09.2014. године 
налазе се у прилогу овог Рјешења и чине његов саставни 
дио.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1154/14                                    
Бијељина                                                                                
Датум: 29. септембар 2014. године           

 На основу члана 10. Статута Аграрног фонда 
општине Бијељина(„Службени гласник oпштине 
Бијељина”,број: 15/08, 1/12 ), члана 22. и 26. Закона о 
пољопривреди,(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 70/06, 20/07 и 86/07 ),чланом 3. и 4. Одлуке о програму 
кориштења средстава за подстицај пољопривредне 
производње у 2014. години („Службени гласник Града 
Бијељина“,број: 07/14,) , Управни одбор  Аграрног фонда 
Града Бијељина,  дана  25.09.2014. године  д о н и о    ј е :

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ И УСЛОВИМА  ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Правилнику о начину и условима подстицаја у 
пољопривредној производњи за 2014. Годину („Сл. Гласник 
града Бијељина“, бр: 12/14), додаје се нови члан који гласи:

 „Организовани откуп меркантилне пшенице род из 
2014.године

Члан  10 а.
 Право на премију за произведену и продату 
пшеницу рода 2014. године имају пољ.произвођачи ( 
физичка лица)  са подручја града Бијељина, која  продају 
меркантилну пшеницу регистрованим млиновима и другим 
правним лицима регистрованим за откуп меркантилне 
пшенице (у даљем тексту: организатор откупа)  са територије 
града Бијељина и Брчко дистрикта.

 Право на премију за произведену и продату 
пшеницу рода 2014. године, остварују произвођачи физичка 
лица посредством  организатора откупа  на основу захтјева 
који се подноси Аграрном фонду  уз који прилажу:
 - доказ да је млин регистрован, односно доказ да је 
правно лице регистровано за откуп житарица на подручју 
града Бијељина,
 - спецификацију корисника подстицаја са бројевима 
њихових текућих или жиро рачуна груписаних по банкама, 
РБПГ, нето количинама сачињену на („Образцу j“), који се 
налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни 
дио.     
 - изјаву oдговорног лица организатора откупа да 
су све количине меркантилне пшенице за које се подноси 
захтјев за премију откупљене од произвођача ( „Oбразац ж“) 
 -откупни блокови као доказ о преузетим нето 
количинама односно откупни листови и рачуни као доказ 
о продатим нето количинама прерађивачу  ако организатор 
уговорене производње није прерађивач,
 - доказ о плаћању меркантилне пшенице род 2014.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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године пољопривредним произвођачима,
 - потврду купца о преузетим количинама пшенице 
достављају  организатори откупа који се не баве прерадом.

 Висина премије за предату и продату пшеницу рода 
2014. године је до 0,02 КМ/кг нето откупљене количине 
пшенице и исплаћиваће се до висине расположивих 
средстава за ову намјену, једном годишње након обраде 
приспјелих захтјева. Makсимални износ који корисник 
може остварити за ову врсту подстицаја је 3000,00 КМ за 
физичка лица.

 Аграрни фонд ће извршити контролу са АПИФ-
овим регистром пољопривредних газгинстава и у обрачун 
ће узети само она лица која су остварила просјечан принос 
до 6 т/ха.
 

 Захтјев за исплату премије за меркантилну пшеницу 
поднијет ће организатори откупа  најкасније до 30.09.2014.
године.“

Члан 2.
 У члану 12.став 2. тачка 4. ријеч „Обрасцу з“ 
замјењује се ријечи „Образцу и“.

Члан 3.
 У члану 16.став 3. број „3.000,00“ замјењује се бројем 
„2.800,00“

Члан 4.
 У прилогу правилника додају се два нова 
образца“Образац и“ и „Образац j“, како слиједи:

 
                                                                                                         . 
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Члан 4.
 Овај Правилник ступа на снагу након давања 
сагласности од стране Градоначелника а објавиће се у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 148/14                                                            
Бијељина,                                                                           
Датум, 25. Септембар 2014.године.

 На основу члана 139. став 2) Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
13/13, 2/14 и 5/14), а након упоређивања са оригиналним 
текстом Огласа о пререгистрацији Заједнице етажних 
власника „Гаврила Принципа 9“, број: 02/3-372-186/14 од 
23.09.2014. године, објављеног у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“, број: 16/14) уочена је грешка, па се даје

И С П Р А В К А
ОГЛАСА О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ  ВЛАСНИКА „ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 9“

 У ставу 3. Огласа умјесто „Заступник: Миловић 
Слађана“ треба да стоји „Заступник: Бишановић Дамир“.

 Испод текста Огласа умјесто “Број: 02/3-372-184/14” 
треба да стоји “Број: 02/3-372-186/14”. 

Број: 01-013-1-271/14               
Бијељина,
Датум, 14. Октобар 2014. године 

 На основу члана 139. став 2) Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
13/13, 2/14 и 5/14), а након упоређивања са оригиналним 
текстом Огласа о пререгистрацији Заједнице етажних 
власника „Зграда Социјалног“, број: 02/3-372-184/14 од 
23.09.2014. године, објављеног у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“, број: 16/14) уочена је грешка, па се даје

И С П Р А В К А
ОГЛАСА О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ  ВЛАСНИКА „ЗГРАДА СОЦИЈАЛНОГ“

 У ставу 3. Огласа умјесто „Заступник: Бишановић 
Дамир“ треба да стоји „Заступник:  Миловић Слађана“.

 Испод текста Огласа умјесто “Број: 02/3-372-186/14” 
треба да стоји “Број: 02/3-372-184/14”. 

Број: 01-013-1-272/14
Бијељина,
Датум, 14. Октобар 2014. године

 

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
АГРАРНОГ ФОНДА

Вуковић Драган, с.р.

 

С Е К Р Е Т А Р
 СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Биљана Деспотовић, с.р.

 

С Е К Р Е Т А Р
 СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Биљана Деспотовић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ВОЛОНТЕРА У 
ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ 
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ 
УДРУЖЕЊИМА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2014. ГОДИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-24 
(2 лота)/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА 
СКП-н-03/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПП-
01/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-
15-у2/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ТВЈ-
03/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-04/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-
03/14

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА СЗП – 12/14

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КГН-04/14

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 
ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗИНАЊА 
ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА 
КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ/
СКРБ И ИНКЛУЗИЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА 
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 
ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ 
ЛИЦИМА У СТАЊУ ВАНРЕДНЕ 
СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЈЕНИКА 
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 
ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ 
ЛИЦИМА У СТАЊУ ВАНРЕДНЕ 
СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 
И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 
2014. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 
И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 
2014. ГОДИНУ

- ИСПРАВКЕ

ИСПРАВКА ОГЛАСА О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
„ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 9“

ИСПРАВКА ОГЛАСА О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
„ЗГРАДА СОЦИЈАЛНОГ“

САДРЖАЈ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 120 примјерака
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