
Службени гласник
Града Бијељина

Година L  2. децембар 2013. године  БРОЈ 24 / 2013

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05) 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 и 60/10) 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 ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РОБА ШИФРА: СЗП-17/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
СЗП-17/13

II
 За потребе Службе заједничких послова, вршиће 
се јавна набавка следећих роба:
 Набавка робе за одржавање хигијене просторија 
и објеката Административне службе града Бијељина 
током 2014. године

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 30.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за 
2014. годину са буџетске ставке: ‘’Набавка материјала’’ 
(економски код 412 300; потрошачка јединица 0005240).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем 
Конкурентског захтјева без објављивања обавјештења о 
набавци.

V
 Предвиђени почетак реализације јавне набавке 
роба има се обавити најкасније од 01.01.2014.године, а 
крајњи рок завршетка је 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: 02-404-165/13
Бијељина,                                                                                     
Датум, 22. новембар 2013. године

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12) и члана 72. 
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 101/04 и 42/05, 118/05) 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 12. 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 ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БиЗ-10/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
БиЗ-10/13

II
 За потребе Одјељења за борачко – инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:
САНАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И 
ПРИВОЂЕЊЕ НАМЈЕНИ ИСТОГ У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
ЦРЊЕЛОВО - ТОПОЛОВАЦ

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
24.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 2013. 
годину са буџетске ставке: “Уговорене услуге - Цивилна заштита 
“ (економски код 412  900; потрошачка јединица 0005180).

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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ставке “Трошкови репрезентације“ економски код 412900,  
потрошачка јединица 0005110,
 - средства у износу од 4.000,00 КМ са буџетске 
ставке “Трошкови обиљежавања манифестација, значајни 
датуми“ економски код 412900,  потрошачка јединица 
0005110,
 - средства у износу од 300,00 КМ, са буџетске 
ставке “Трошкови репрезентације“ економски код 412900,  
потрошачка јединица 0005120,
 - средства у износу од 2.000,00 КМ са буџетске 
ставке “Набавка материјала-Цивилна заштита“  економски 
код 412400,  потрошачка јединица 0005180,
 - средства у износу од 700,00 КМ са буџетске ставке 
“Набавка материјала“  економски код 412300,  потрошачка 
јединица 0005240 и
 - средства у износу од 5.700,00 КМ са буџетске 
ставке “Јавна кухиња-набавка материјала“  економски код 
412400,  потрошачка јединица 0005301.

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

V
 Предвиђени почетак реализације јавне набавке 
роба има се обавити најкасније од 01.01.2014.године, а 
крајњи рок завршетка је 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: 02-404-166/13       
Бијељина,                                                                                     
Датум, 25. новембар 2013. године

 На основу члана 11.  Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12), 
члана 72. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05), 
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:

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о набавци .

V
 Рок за завршетак радова је 10 дана од дана увођења у 
посао.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-167/13     
Бијељина,                                                                                     
Датум, 25. новембар 2013. године

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05) 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 и 60/10) 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 ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РОБА ШИФРА: СЗП-16/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
СЗП-16/13

II
 За потребе Службе заједничких послова, вршиће се 
јавна набавка следећих роба:
 Набавка печења и остале готове хране за потребе 
Административне службе града Бијељина током 2014.
године

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 14.000,00 КМ. Средства ће 
бити  обезбјеђена из буџета за 2014. годину и то:
 - средства у износу од 1.300,00 КМ са буџетске 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-15/13

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

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка 
следећих радова:
 Изградња прилазних саобраћајница и мостова за 
ново градско гробље. 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
800.000,00 КМ. Средства ће се  обезбиједити  из буџета Града 
за 2014. годину и то: средства у износу од 660.000,00 КМ са 
буџетске ставке: “Изградња комуналне инфраструктуре 
(путна , водоводна , електро , канализација , гасификација 
,Дирекција за изградњу и развој , надзор пројектовање ) кредит 
, буџет-суфинансирање-економски код 511 100  и  средства у  
износу  од 140.000,00 КМ са буџетске ставке “Припремање и 
опремање  земљишта  за градско  и остала гробља - кредит - 
економски код 513 100 , потрошачка јединица  0005170 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отовореног 
поступка.

V
 Рок за  реализацију предметних радова је 120 дана од 
дана увођења у посао , а најкасније до  30.06.2014. 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: 02-404-168/13   
Бијељина,                                                                                     
Датум, 27. новембар 2013. године  
 

 На основу члана 43. Закона о лаокалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:101/04, 42/05 
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 

гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона 
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 56/07, 12/09 и 60/10) 
и члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службенигласник општине Бијељина’’, број: 01/07 
и 13/11), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛУГА СЗП-15/13

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума: „Пружање 
услуга ручка/вечере и преноћишта током 2014.године из 
фонда репрезентације за госте, званичнике институција 
и организација и другим лицима којима се указује 
гостопримство у ресторанима на подручју града Бијељина”, 
није достављена ниједна понуда.

II
 Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 1. 
тачка б) подтачка 1) Закона о јавним набавкама БиХ, јер у 
предвиђеном року није пристигла ниједна понуда.

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: 02-404-154/13
Бијељина,
Датум: 28. новембар 2013. године 

 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), члана 8, 
9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним  стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 08. новембра 2013. године,  д о н и о   ј е:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

I
 Образује се Централна пописна комисија у следећем 
саставу: 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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са  стварним   стањем имовине и обавеза општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
 Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2013. године и сачинити Извјештај о извршеном 
попису.
 Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 
25. јануара 2014. године.  

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1396/13 
Бијељина                                                                                 
Датум, 08. новембар 2013. године

 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), члана 8, 
9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним  стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 08. новембра 2013. године,  д о н и о   ј е:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ И 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ

I
 Образује се у Комисија за попис постројења 
и опреме, драгоцјености и нематеријалне произведене 
имовине, у следећем саставу: 

 1. Вучковић Сретен, предсједник
 -  Ђукушић Дејана, замјеник предсједника 
 2.   Абдулахагић Јасмина, члан
 -  Цацановић Славиша, замјеник члана
 3.   Петровић Радован, члан
 - Лазић Милорад, замјеник члана
 4.   Вуковић Неђо, члан
 -  Коралија Жељка, замјеник члана
 5.   Бабић Нада, члан
 -  Мартић Александра, замјеник члана

II
 Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 
је да изврши попис постројења и опреме, драгоцјености и 
нематеријалне произведене имовине у складу са одредбама 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним  стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник 

 1. Бешлић Миодраг, предсједник
 -   Ђокић Боро, замјеник предсједника
 2. Крсмановић Миле, члан
 -  Благојевић Дејан, замјеник члана 
 3.   Спремо Младенка, члан
 -  Рудовић Драгана, замјеник члана  
 

II
 Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 
утврђен је чланом 8. и 11. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним  стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ 
Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
 Централна пописна комисија сачињава коначан 
Извјештај о попису имовине и обавеза и доставља га 
Градоначелнику, најкасније до 31. јануара 2014. године. 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1397/13
Бијељина,                                                                                 
Датум, 08. новембар 2013. годинe

 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), члана 8, 
9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним  стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 08. новембра 2013. године,  д о н и о   ј е:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗАЛИХА 

МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА

I
 Образује се Комисија за попис залиха материјала и 
ситног инвентара,  у следећем саставу: 

 1. Танацковић Љубиша, предсједник
 -   Петрић Милисав, замјеник предсједника
 2. Симић Златко, члан
 - Поповић Суада, замјеник члана 
 3. Стефановић Александар, члан
 -   Радивојевић Рада, замјеник члана  

II
 Задатак  Комисије  из  претходне тачке овог Рјешења 
је да изврши попис залиха материјала и ситног инвентара 
у складу са одредбама  Правилника о начину и роковима 
вршења  пописа  и  усклађивања  књиговодственог  стања  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1394/13
Бијељина,                                                                                 
Датум, 08. новембар  2013. године

 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), члана 8, 
9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним  стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 08. новембра 2013. године,  д о н и о  ј е:   

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА И 

СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА

I
 Образује се Комисија за попис објеката и сталних 
средстава у фази прибављања, у следећем саставу: 

 1. Мојић Бојан, предсједник
 -  Михајловић Срђан, замјеник предсједника
 2. Петричевић Миленко, члан
 -   Јелачић Војна, замјеник члана 
 3.   Рашевић Снежана, члан
 -   Мастило Наташа, замјеник члана  
 4.   Абдулахагић Нихад, члан
 -   Работа Владо, замјеник члана

II
 Задатак  Комисије  из  претходне тачке овог Рјешења 
је да изврши попис објеката и сталних средстава у фази 
прибављања у складу са одредбама  Правилника о начину и 
роковима вршења  пописа  и  усклађивања  књиговодственог  
стања  са  стварним   стањем имовине и обавеза општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
22/10).
 Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2013. године и сачинити Извјештај о извршеном 
попису.
 Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 
25. јануара 2014. године. 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1393/13
Бијељина                                                                                 
Датум: 08. новембар  2013. године

општине Бијељина“, број: 22/10).
 Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2013. године и сачинити Извјештај о извршеном 
попису.
  Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, најкасније 
до 25. јануара 2014. године. 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1395/13
Бијељина                                                                                 
Датум, 08. новембар 2013. године

 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), члана 8, 
9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним  стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 08. новембра 2013. године,  д о н и о   ј е :  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС

ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА И АВАНСА

I
 Образује се Комисија за попис пласмана, 
потраживања и аванса, у следећем саставу: 

 1. Беновић Зорица, предсједник
 -  Митрић Петар, замјеник предсједника
 2. Беговић Ибрахим, члан
 -  Стојић Ивица, замјеник члана 
 3.   Јовановић Верица, члан
 -  Анђић Јованка, замјеник члана  
 

II
 Задатак  Комисије  из  претходне тачке овог Рјешења 
је да изврши попис пласмана, потраживања и аванса у 
складу са одредбама  Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним  стањем имовине и обавеза општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).  
 Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2013. године и сачинити Извјештај о извршеном 
попису.
 Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 
25. јануара 2014. године.  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), члана 8, 
9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним  стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 08. новембра 2013. године,  д о н и о   ј е:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБАВЕЗА

I
 Образује се Комисија за попис обавеза,  у следећем 
саставу: 

 1. Трифковић Душан, предсједник
 -   Млађеновић Љубица, замјеник предсједника
 2.  Јокић Наташа, члан
 -   Мировић Весна, замјеник члана 
 3.    Згоњанин Мирела, члан
 -    Лазић Гордана, замјеник члана  
 

II
 Задатак  Комисије  из  претходне тачке овог Рјешења 
је да изврши попис обавеза у складу са одредбама  Правилника 
о начину и роковима вршења  пописа  и  усклађивања  
књиговодственог  стања  са  стварним   стањем имовине и 
обавеза општине Бијељина  („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 22/10).
 Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2013. године и сачинити Извјештај о извршеном 
попису.
 Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 25. 
јануара 2014. године.  

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1392/13                                              
Бијељина,                                                                                 
Датум, 08. новембар 2013. године

 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 8/13), члана 8, 9. и 10. Правилника 
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним  стањем имовине и 
обавеза општине Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник Града Бијељина, дана 
08. новембра 2013. године,  д о н и о   ј е:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ЗЕМЉИШТА И БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ 

I
 Образује се Комисија за попис земљишта и биолошке 
имовине, у следећем саставу: 

 1. Матковић Биљана, предсједник
 -  Глишић Јелена, замјеник предсједника
 2.  Терзић Тања, члан
 -  Дринић Рада, замјеник члана 
 3.  Ђокић Алекса, члан
 -  Тешановић Зорица, замјеник члана  

II
 Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је 
да изврши попис земљишта и биолошке имовине у складу са 
одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним  стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 22/10).
 Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2013. године и сачинити Извјештај о извршеном 
попису.
 Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 
25. јануара 2014. године.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1391/13                                                
Бијељина,                                                                                 
Датум, 08. новембар 2013. године
 

 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), члана 8, 
9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним  стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 08. новембра 2013. године,  д о н и о   ј е :  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ГОТОВИНЕ 

И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА

I
 Образује се Комисија за попис готовине и 
готовинских еквивалената,  у следећем саставу: 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-510-231/13                                                                         
Бијељина                                                                                    
Датум, 20. новембар 2013. године                                                    
 

 
 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„ Службени гласник Града Бијељина ”, број: 8/13 ), 
Градоначелник Града Бијељина, донио је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР 

КОРИСНИКА ЗА ПРОЈЕКАТ „СИСТЕМ СОЦИЈАЛНОГ 
СТАНОВАЊА ( SHS ) – РАЗВОЈ ИНТЕГРИРАНОГ 

МОДЕЛА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ”

I
 У Комисију за одабир корисника за пројекат „ 
Систем социјалног становања ( SHS ) – Развој интегрираног 
модела у теорији и пракси ” у Граду Бијељина, именују се :
 1. Драган Божић  - предсједник - представник 
Административне службе Града Бијељина,
 2. Амира Ганић - члан - представник 
Административне службе Града Бијељина,
 3. Младенка Марковић - члан - представник  Центра 
за социјални рад Бијељина,
 4. Жељко Халиловић - члан - представник Hilfswerk 
Austria и
 5. Лејла Брулић - члан -представник Hilfswerk 
Austria

II
 Задаци и начин рада Комисије за одабир корисника 
пројекта који предвиђа активности усмјерене ка доприносу 
БиХ социјалној стабилности путем унапређења система 
социјалне заштите на свим нивоима власти, утврдиће се 
Правилником о утврђивању услова, критерија  и поступка 
за додјелу станова социјално најугроженијих породицама 
– Систем социјалног становања ” ( SHS ), који ће Комисија 
донијети на првој (конституирајућој) сједници.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-53-4/13
Бијељина,
Датум: 22. новембар 2013. године

 1. Дубравчевић Суада, предсједник
 -  Милановић Радинка, замјеник предсједника
 2.  Лукић Снежана, члан
 - Samer El Chекh, замјеник члана 
 3.  Гајић Стана, члан
 - Божић Обрен, замјеник члана  
 

II
 Задатак  Комисије  из  претходне тачке овог Рјешења 
је да изврши попис готовине и готовинских еквивалената  
у складу са одредбама  Правилника о начину и роковима 
вршења  пописа  и  усклађивања  књиговодственог  стања  
са  стварним   стањем имовине и обавеза општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
 Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. 
децембар 2013. године и сачинити Извјештај о извршеном 
попису.
  Пописне листе и Извјештај о извршеном попису 
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 
25. јануара 2014. године.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1390/13                                                           
Бијељина,                                                                                
Датум: 08. новембар  2013. године

 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 20. новембра 2013. године, доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 
УСЛУГА ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2013. ГОДИНИ

I
  Именује се Комисија за примопредају услуга 
Вршење дезинсекције на подручју града Бијељина у 2013. 
години (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:

 1.  Душан Трифковић, дипл ецц – предсједник;
 2.  Цвијета Јоцић, струковни инжињер пољопривреде 
- члан;
 3.  Јелица Радичић, дипл. инжињер пољопривреде – 
члан.

II
 Задатак Комисије је да изврши примопредају 
наведених услуга, те да о томе сачини записник и исти 
достави Одјељењу за привреду и пољопривреду.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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о критеријумима и поступку за додјелу признања града 
за волонтирање („Службени гласник општине Бијељина“, 
број:15/11 и 17/12) Градоначелник Бијељине, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПРИЗНАЊА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

I
 У Комисији за додјелу признања за волонтерски 
активизам у 2013. години (у даљем тексту „Комисија„)  
именују се :

 1. Samer El Chекh - ССС за израду и моноторинг 
пројеката у избјегличким и повратничким  насељима,
 2. Љубица Млађеновић - ССС за рад са омладинским 
организацијама и удружењима младих
 3. Иванa Крунић – преставник омладинских 
организација и удружења који дјелују на територији града 
Бијељине,
 4. Слободан Трифковић - преставник удружења 
грађана које дјелују на територији града Бијељине, 
 5. Горана Планинчић – преставник организација 
волонтерског активизма.

II
 Задатак Комисије је да:
 - прегледа и оцјени приспјеле пријаве,
 - утврди приједлог листе кандидата,
 - поднесе Градоначелнику приједлог листе 
кандидата за додјелу признања,
 

III
  Мандат Комисије траје до именовања нове 
Комисије.

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

Број:02/5-54-21/13                                                                             
Бијељина,                                                                                                   
Датум: 27. новембар 2013. године                                                                       

 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:

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 ), 
Градоначелник Града Бијељина, донио је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА 

ЗА ПРОЈЕКАТ „ROMA ACTION ( RA )  -  ПОДРШКА СОЦИО 
– ЕКОНОМСКОМ УКЉУЧЕЊУ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 
У БиХ ПУТЕМ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 

И СОЦИО – ЕКОНОМСКИХ МЈЕРА СА АКТИВНИМ 
УЧЕШЋЕМ ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ ”

I
 У Комисију за одабир корисника за пројекат „Roma 
Action ( RA ) – Подршка социо – економском укључењу 
ромске популације у БиХ путем обезбјеђења стамбених 
јединица и социо економских мјера са активним учешћем 
локалних власти” у Граду Бијељина, именују се :

 1. Драган Божић  - предсједник - представник 
Административне службе Града Бијељина,
 2. Амира Ганић - члан - представник 
Административне службе Града Бијељина,
 3. Амира Воденчаревић - члан -представник 
Административне службе Града Бијељина,
 4. Хамдија Хусић - члан - представник Удружења 
Рома Републике Српске
 5. Жељко Халиловић - члан - представник Hilfswerk 
Austria и
 6. Снежана Петковић - секретар ( без права гласа ) 
-представник Hilfswerk Austria                                                                                               

II
 Задаци и начин рада Комисије за одабир корисника 
пројекта који предвиђа подршку социо-економском 
укључењу ромске полулације, утврдиће се Правилником  о 
начину додјеле помоћи, одабира корисника и реализацији 
пројеката за стамбено збрињавање Рома на територији 
Града Бијељина, који ће Комисија донијети на првој ( 
конститурајућој ) сједници.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-53-5/13
Бијељина,
Датум: 22.новембар 2013. године

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 70/12), члана 
62. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број 8/13), члана 5. Одлуке о  награђивању 
волонтерског активизма у општини Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 6/11) и члана 4. Правилника 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 15/11 и 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 
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.).
 Приједлог за додјелу признања „Захвалница 
волонтеру/организатору волонтирања“, поред 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 01.12.2013. 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 !

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

 Број:02/5-54-20/13                                     
Бијељина,                                                                                                
Датум: 27. новембар 2013. године       

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 24 - Страна 10 2. децембар 2013.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

6

7

7

8

8

9

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-17/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-10/3

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-16/13

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

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА СЗП-15/13

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ 
ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ 
ИНВЕНТАРА

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, 
ДРАГОЦЈЕНОСТИ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА И 
АВАНСА

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ОБЈЕКАТА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У 
ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ОБАВЕЗА

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ЗЕМЉИШТА И БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОПИС ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ 
ЕКВИВАЛЕНАТА

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ УСЛУГА ВРШЕЊЕ 
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2013. ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ОДАБИР КОРИСНИКА ЗА ПРОЈЕКАТ „СИСТЕМ 
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА (SHS) – РАЗВОЈ 
ИНТЕГРИРАНОГ МОДЕЛА У ТЕОРИЈИ И 
ПРАКСИ“

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА ЗА ПРОЈЕКАТ 
„ROMA ACTION (RA) – ПОДРШКА СОЦИО-
ЕКОНОМСКОМ УКЉУЧЕЊУ РОМСКЕ 
ПОПУЛАЦИЈЕ У БиХ ПУТЕМ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 
СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И СОЦИО-
ЕКОНОМСКИХ МЈЕРА СА АКТИВНИМ 
УЧЕШЋЕМ ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ“

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ 
АКТИВИЗАМ

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

САДРЖАЈ
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