Службени гласник
Града Бијељина

Година LII

24. мај 2016. године

На основу члана 14. став 2. тачка в) Пословника
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 13/13, 2/14 и 5/14), члана 30. став 1. тачка
31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 5. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) члана
7. Закона о позоришној дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“,број: 25/02 и 109/11) и члана 38. став 2.
тачка џ) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина, број: 8/13 и 27/13) Скупштина Града Бијељина
на својој 43. сједници одржаној дана 23. маја 2016. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
I ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Јавна установа Градско
позориште „Семберија“ Бијељина
( у даљем тексту: ЈУ ГП „Семберија“).
Члан 2.
Оснивач ЈУ ГП „Семберија“ је Град Бијељина ( у
даљем тексту: Оснивач).
II ПРАВНИ СТАТУС
Члан 3.
ЈУ ГП „Семберија“ је непрофитна организација
која има својство правног лица, које стиче уписом у судски
регистар надлежног суда у Бијељини.
Члан 4.
У правном промету са трећим лицима ЈУ ГП
„Семберија“ иступа у своје име и за свој рачун, самостално
и без ограничења.
За обавезе створене у правном промету са трећим
лицима ЈУ ГП „Семберија“ одговара цјелокупном својом
имовином.
За обавезе ЈУ ГП „Семберија“ Оснивач одговара до
висине оснивачког капитала.
III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Члан 5.
ЈУ ГП „Семберија“ ће пословати под називом „Јавна
установа Градско позориште „Семберија“ Бијељина“.
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Сједиште ЈУ ГП „Семберија“ је у Бијељини, улица
Патријарха Павла бр.1. ( у објекту ЈУ Центар за културу
„Семберија“ Бијељина).
IV ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 6.
ЈУ ГП „Семберија“ обавља следеће дјелатности:
90.01 – Извођачка дјелатност
90.02 – Помоћне дјелатности
умјетности

у

извођачкој

Члан 7.
ЈУ ГП „Семберија“ у обављању регистрованих
дјелатности усмјерава активности на остваривању сљедећих
циљева и задатака:
- припремање и јавно приказивање драмских,
оперских, музичких, балетских, луткарских и других
позоришних дјела.
V СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 8.
Оснивачки капитал у износу од 2.500,00 КМ
обезбјеђује Оснивач.
Средства за рад ЈУ ГП „Семберија“ обезбјеђује
Оснивач у буџету, без обавезе враћања истих Оснивачу.
Средства за рад ЈУ ГП „Семберија“ обезбјеђују
се поред буџета Оснивача и из буџета Републике Српске,
донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних
и физичких лица и других извора у складу за законом.
VI ОРГАНИ
Члан 9.
Органи ЈУ ГП „Семберија“ су: управни одбор,
директор и умјетнички савјет.
УПРАВНИ ОДБОР:
Члан 10.
Управни одбор ЈУ ГП „Семберија“ је орган
управљања и броји три члана (предсједник и два члана),
који не могу бити из реда запослених.
Управни одбор именује и разрјешава Скупштина
Града Бијељина на приједлог Градоначелника, након
проведеног поступка јавне конкуренције.
Чланови Управног одбора именују се из реда
позоришних и других умјетника, истакнутих јавних и
културних радника и успјешних привредника.
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Члан 11.
Управни одбор врши следеће послове:
- даје сагласност на програмску орјентацију,
репертоар, пословну политику, унутрашњу организацију
и планове развоја позоришта, које предлаже и проводи
директор позоришта,
- доноси Статут установе,
- разматра и усваја Извјештај о пословању и
годишњи обрачун,
- доноси програм рада и финансијски план
установе,
- одлучује о коришћењу средстава, у складу са
законом и статутом установе,
- врши друге послове утврђене актом о оснивању и
статутом установе.
Члан 12.
Критеријуми за именовање чланова Управног
одбора су сљедећи:
спрема,

- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави установа,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
Члан 13.
Критеријуми за разрјешење чланова Управног
одбора су сљедећи:
- на лични захтјев (оставка),
- истек мандата на који су именовани,
- неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и
Програма рада од стране Скупштине Града,
- пословање правног субјекта са финансијским
губитком,
- неоправдани изостанак за узастопно 3 сједнице,
- оставка већине чланова Управног одбора,
- нередовно одржавање сједница Управног одбора.
ДИРЕКТОР:
Члан 14.
Директор ЈУ ГП „Семберија“ руководи установом,
представља и заступа установу и одговоран је за законитост
њеног рада.
Директора именује и разрјешава Скупштина
Града Бијељина, на период од четири године, уз претходно
проведен поступак јавне конкуренције.
Члан 15.
- води умјетничку политику,
- креира програмску концепцију и репертоар
установе,
- доноси правилник оунутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у установи,
- поставља умјетничке и друге руководиоце са
посебним овлашћењима,
- доноси одлуку о пријему у радни однос и раскиду
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радног односа радника у позоришту и о свим другим
правима и обавезама запослених,
- одлучује о ангажовању умјетничких извршиоца
програма позоришта и прекиду тог ангажмана,
- руководи цјелокупним процесом рада и
пословања,
- представља и заступа установу,
- обавља и друге послове утврђене актима установе.
Члан 16.
Критеријуми за именовање директора су сљедећи:
смјера,

- висока стручна спрема (VII степен) друштвеног

- посебно стручно знање из дјелатности којом се
бави установа,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- посједовање руководних и организационих
способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
- програм рада.
Члан 17.
Критеријуми за разрјешење директора су сљедећи:
- на лични захтјев ( оставка ),
- истек мандата на који је именован,
- неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од
стране Скупштине Града,
- пословање правног субјекта са финансијским
губитком.
УМЈЕТНИЧКИ САВЈЕТ:
Члан 18.
Умјетнички савјет је савјетодавно тијело
директора установе које прати остваривање програма рада
програмског позоришног репертоара као и друга стручна
питања од значаја за рад установе.
Умјетнички савјет именује директор установе уз
претходну сагласност Градоначелника.
Умјетнички савјет сачињавају истакнути умјетници
и други ствараоци из области умјетности и културе.
Број чланова Умјетничког савјета и начин
утврђивања и именовања права, обавеза и одговорности
уређује се општим актима установе.
Члан 19.
Умјетнички савјет:
- разматра и предлаже директору умјетничку
концепцију установе,
- разматра и предлаже директору смјернице
репертоарске политике,
- разматра и предлаже директору годишњи
репертоарски план установе,
- врши оцјену понуђених идеја и естетско
вредновање дјела које се премијерно ставља на репертоар,
ради превенције злоупотребе јавности,
- даје приједлог директору за гостовање умјетника
из земље и иностранства,
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- разматра и друга питања од интереса за установу.
VII ОПШТИ АКТИ:
Члан 20.
Општи акти ЈУ ГП „Семберија“ су: Статут,
Правилник и друга општа акта.
Статут је општи акт којим се ближе одређује
дјелокруг рада и унутрашња организација друштва,
надлежност органа, заступање и представљање, права,
обавезе и одговорност запослених, начин организовања
послова и друга питања од значаја за рад ЈУ ГП „Семберија“.
VIII ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И
ДРУГИХ ПОСЛОВА
Члан 21.
У складу са Статутом, обављање појединих
стручних послова из своје надлежности, ЈУ ГП „Семберија“
може повјерити другим правним и физичким лицима, уз
сагласност Оснивача.
IX ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА
РАД ЈУ ГП „СЕМБЕРИЈА“
Члан 22.
Сагласност на Статут и Правилник о организацији
и систематизацији радних мјеста ЈУ ГП „Семберија“ даје
Градоначелник.
Скупштина Града Бијељина именује и разрјешава
директора и чланове Управног одбора, даје сагласност
на годишњи програм рада и финансијски план установе
и разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и
годишњи обрачун установе.
Надзор над законитошћу рада и пословања ЈУ ГП
“Семберија“ врши надлежни орган Оснивача (Одјељење
за друштвене дјелатности), у складу са Законом и актима
Оснивача.
Члан 23.
Лице овлашћено да заступа ЈУ ГП „Семберија“ и
да изврши послове који се односе на регистрацију ЈУ ГП
„Семберија“ биће именовано Рјешењем Скупштине Града
Бијељина.
Члан 24.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању ЈУ Градско позориште „Сцена“
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/15).
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-55/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 23. мај 2016. године

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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На основу члана 14. став 2. тачка в) Пословника
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број. 13/13, 2/14, 5/14), члана 30. став 1. алинеја
9. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 4. и 6. Закона о јавним путевима (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 89/13) и члана 38. став 2. тачка
з) Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на
43. сједници одржаној дана 23. маја 2016. године донијела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОЛАГАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ВОДОВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина и начин плаћања
накнада за коришћење путног земљишта локалних путева и
улица на подручју Града Бијељина.
Члан 2.
Путно земљиште је, у смислу ове Одлуке, површина
земљишта у коју се уграђује подземна инсталација (каблови,
водови, цјевоводи), а обухвата труп пута, банкине и путни
појас до катастарске међе локалног пута или улице са
катастарском међом другог власника и ваздушни простор
изнад лoкалног пута или улице у складу са Законом.
Члан 3.
Инфраструктурни водови и инсталације, у
смислу ове Одлуке, су подземне и надземне инсталације у
путном земљишту које ће се уградити, а које се односе на
телекомуникацијске каблове, електроенергетске каблове,
водове и цјевоводе свих промјера.
Члан 4.
Правна лица, предузетници и физичка лица (у
даљем тексту: корисници) могу користити по основу закупа
путно земљиште за постављање цјевовода, каблова и водова
уколико су, у складу са законом и другим прописима добили
одобрење за коришћење путног земљишта за постављање
цјевовода, каблова и водова и ако плаћају накнаду за
коришћење путног земљишта по уговору о закупу, у складу
са овом одлуком.
Члан 5.
(1) Накнаду за коришћење путног земљишта,
утврђену овом Одлуком, на основу закупа корисник плаћа у
корист Јавних прихода – буџета Града Бијељина.
(2) Накнада за коришћење путног земљишта (у
даљем тексту: накнада) обрачунава се по дужном метру
положеног цјевовода, кабла или вода утврђеним рјешењем
надлежног органа који управља локалном и уличном путном
мрежом.
Члан 6.
(1) Накнада по једном дужном метру коришћења
путног земљишта, у зависности од намјене за коју се путно
земљиште користи, износи
- за телекомуникацијске каблове и водове .... 0,10 КМ/м
- за електроенергетске каблове и водове .. 0,03 КМ/м
- за цјевоводе до 200 мм промјера ............. 0,15 КМ/м
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- за цјевоводе већег промјера ...................... 0,25 КМ/м
(2) Накнада из става 1. овог члана обрачунава се за
годишњи закуп путног земљишта.
(3) Порез на додату вриједност (ПДВ) обрачунава
се у складу са законом.
Члан 7.
(1) Висина накнаде коју корисник плаћа утврђује
се уговором о закупу закљученог између надлежног органа
Града и корисника путног земљишта.
(2) Уговор из става 1. овог члана садржи: ознаку
уговорних страна, врсту и дужину инфраструктурног вода
(цјевоводи, каблови и водови), вријеме на које се закључује
уговор, начин плаћања накнаде, отказни рок и друге одредбе.
(3) Надлежни орган, у смислу става 1. овог члана је
Градоначелник, а припрему података и приједлога уговора
врши организациона јединица Градске управе надлежна за
комуналне послове.
Члан 8.
Накнаде за коришћење по основу закупа путног
земљишта, у смислу ове одлуке, не плаћа се у случајевима
када је корисник Град Бијељина власник предметних
инфраструктурних водова.
За инсталације које се полажу у складу са ставом 1.
овог члана није потребно закључивати уговор о закупу већ се
рјешавање имовинско-правних односа утврђује издавањем
сагласности Градоначелника уз претходно прибављено
рјешење надлежног органа који управља локалном и уличном
путном мрежом.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о висини какнаде за коришћење путног земљишта
за полагање инфраструктурних водова (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 26/15).
Члан 10.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-56/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 14. став 2. тачка в) Пословника
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 13/13, 2/14 и 5/14), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 2.
тачка б). Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), члана 2.12. став (9) Изборног
закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14),
члана 1. став 3. и члана 2. став 3. Одлуке о висини накнаде
за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице
у Босни и Херцеговини (пречишћени текст) број 05-1-07-1407-5/16 од 28.04.2016. године Скупштина Града Бијељина на

24. мај 2016.

43. сједници одржаној дана 23. маја 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ
ЗА РАД ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде за рад чланова Градске
изборне комисије Бијељина ( „Службени гласник Града
Бијељина“, број: 3/16) члан 2. мијења се и гласи:
„Предсједнику и члановима Градске изборне
комисије Бијељина припада накнада за рад, и то:
а) стална мјесечна накнада - у износу од 350,00 КМ
б) накнада у изборном периоду – мјесечни износ од
1.100,00 КМ “.
Члан 2.
Члан 4. Одлуке мијења се и гласи:
„ Накнаде у складу са овом Одлуком ће се
исплаћивати од 01. маја 2016. године.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-57/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Б и ј е љ и н а,				
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 23. мај 2016. године

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-35/16
Датум, 23. мај 2016. године
На основу члана 30. став 1. алинеја 30. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. став
2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 38. став (2)
алинеја аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 43. сједници одржаној дана 23. маја 2016.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ
ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
РАЗРЈЕШАВА СЕ дужности директора Аграрног
фонда Града Бијељина ИВАН СТЕВИЋ, због непоступања
у складу са Одлуком о програму коришћења средстава за
подстицај пољопривредне производње и Правилником о
начину и условима подстицаја пољопривредне производње и
непоштовања редоследа исплате подстицаја по поднесеним
захтјевима.
Именовани се разрјешава дужности директора
Аграрног фонда Града Бијељина од 23. маја 2016. године.

24. мај 2016.

Службени гласник Града Бијељина
Образложење

Комисија за избор и именовања Скупштине Града
Бијељина предложила је Скупштини Града Бијељина да на
својој 43. сједници разријеши Ивана Стевића дужности
директора Аграрног фонда Града Бијељина.
Чланом 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да Скупштина
општине именује и разрјешава директора и управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач општина, у складу
са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12), прописано је да директора установе именује и
разрјешава оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне конкуренције.
Чланом 38. став (2) алинеја аг) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13 и 27/13), прописано је да Скупштина Града именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
Из напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву
овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Бијељини. Рок за покретање
управног спора је 30 дана од дана достављања овог Рјешења
именованом.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,		
2. Аграрни фонд Града Бијељина,
ПРЕДСЈЕДНИК
3. Евиденција,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
4. а/а.

		
На основу члана 4. став (2) Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
30. став (1) алинеја 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка аг) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13 ), Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници
одржаној дана 23. маја 2016. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРA АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
1. За вршиоца дужности директора Аграрног фонда
Града Бијељина, именује се:
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- СЛАВИША ГЛИГОРЕВИЋ
II
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
								
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-36/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-37/16
Датум, 23. мај 2016. године
На основу члана 30. став 1. алинеја 30. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. став
2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 38. став (2)
тачка аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на својој 43. сједници одржаној дана 23. маја 2016. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
РАЗРЈЕШАВА СЕ дужности директора Јавног
информативног издавачког предузећа „Семберија и
Мајевица“ Бијељина ОЛИВЕРА СТЈЕПАНОВИЋ, због
не усвајања Извјештаја о раду Јавног информативног
издавачког предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина за
2015. годину са Планом рада за 2016. годину.
Именована се разрјешава дужности директора
Јавног информативног издавачког предузећа „Семберија и
Мајевица“ Бијељина од 23. маја 2016. године.
Образложење
Скупштина Града Бијељина на својој 42. сједници
одржаној дана 11. маја 2016. године разматрала је Извјештај
о раду Јавног информативног издавачког предузећа
„Семберија и Мајевица“ Бијељина за 2015. годину са Планом
рада за 2016. годину и донијела Закључак број: 01-013-4213/16 од 11. маја 2016. године о не усвајању Извјештаја о раду
Јавног информативног издавачког предузећа „Семберија и
Мајевица“ Бијељина за 2015. годину са Планом рада за 2016.
годину.
Чланом 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да Скупштина
општине именује и разрјешава директора и управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач општина, у складу
са законом.
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Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12), прописано је да директора установе именује и
разрјешава оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне конкуренције.
Чланом 38. став (2) тачка аг) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
прописано је да Скупштина Града именује и разрјешава
органе управљања и руковођења у привредним друштвима,
организацијама и јавним установама чији је оснивач Град, у
складу са законом.
Из напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву
овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Бијељини. Рок за покретање
управног спора је 30 дана од дана достављања овог Рјешења
именованом.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованој,
2. ЈИП „СИМ“ Бијељина,
3. Евиденција,
4. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 4. став (2) Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
30. став (1) алинеја 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка аг) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13 ), Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници
одржаној дана 23. маја 2016. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ
ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
I
1. За вршиоца дужности директора ЈИП „Семберија
и Мајевица“ Бијељина, именује се:
- ЖЕЉКА СПРЕМО
II
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
								
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-38/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 23. мај 2016. године

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

24. мај 2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-39/16
Датум, 23. мај 2016. године
На основу члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 16. став 1. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 38. став (2) тачка аг)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 43.
сједници одржаној дана 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
РАЗРЈЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног
одбора Јавног информативног издавачког предузећа
„Семберија и Мајевица“ Бијељина БЛАГОЈЕ МИХАЈЛОВИЋ,
ЈОВАНА СТАНОЈЕВИЋ-ВИДАКОВИЋ и СЛАЂАНА ЛЕКИЋ,
због не усвајања Извјештаја о раду Јавног информативног
издавачког предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина за
2015. годину са Планом рада за 2016. годину.
Именовани се разрјешавају дужности чланова
Управног одбора Јавног информативног издавачког предузећа
„Семберија и Мајевица“ Бијељина од 23. маја 2016. године.
Образложење
Скупштина Града Бијељина на својој 42. сједници
одржаној дана 11. маја 2016. године разматрала је Извјештај о
раду Јавног информативног издавачког предузећа „Семберија
и Мајевица“ Бијељина за 2015. годину са Планом рада за
2016. годину и донијела Закључак број: 01-013-42-13/16 од
11. маја 2016. године о не усвајању Извјештаја о раду Јавног
информативног издавачког предузећа „Семберија и Мајевица“
Бијељина за 2015. годину са Планом рада за 2016. годину.
Чланом 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да Скупштина
општине именује и разрјешава директора и управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач општина, у складу са
законом.
Чланом 16. став 1. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
прописано је да управни одбор установе именује и разрјешава
оснивач.
Чланом 38. став (2) тачка аг) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
прописано је да Скупштина Града именује и разрјешава
органе управљања и руковођења у привредним друштвима,
организацијама и јавним установама чији је оснивач Град, у
складу са законом.
Из напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву
овог Рјешења.

24. мај 2016.

Службени гласник Града Бијељина

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Бијељини. Рок за покретање
управног спора је 30 дана од дана достављања овог Рјешења
именованом.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим,
2. ЈИП „СИМ“ Бијељина,
3. Евиденција,
4. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 4. став (2) Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
16. став (1) Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана
38. став (2) тачка аг) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 43. сједници одржаној дана 23. маја
2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
I
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
ЈИП „Семберија и Мајевица“ Бијељина, именују се:
1) ЖЕЉКО ЈУГОВИЋ
2) ГОРДАНА СИМЕУНОВИЋ - БАБИЋ
3) АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ
II
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
						
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-40/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-41/16
Датум, 23. мај2016. године
На основу члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. став (1) тачка ђ)
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 38. став (2) тачка аг) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
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8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници
одржаној дана 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА
РАЗРЈЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа „Воде“ Бијељина САРА ПАЈИЋ,
ЈОВИЦА ПАНТИЋ и ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ, због не
усвајања Извјештаја о раду Јавног предузећа „Воде“ Бијељина
за 2015. годину са Планом пословања за 2016. годину.
Именовани се разрјешавају дужности чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа „Воде“ Бијељина од 23.
маја 2016. године
Образложење
Скупштина Града Бијељина на својој 42. сједници
одржаној дана 11. маја 2016. године разматрала је Извјештаја
о раду Јавног предузећа „Воде“ Бијељина за 2015. годину са
Планом пословања за 2016. годину и донијела Закључак
број: 01-013-42-15/16 од 11. маја 2016. године о не усвајању
Извјештаја о раду Јавног предузећа „Воде“ Бијељина за 2015.
годину са Планом пословања за 2016. годину
Чланом 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да Скупштина
општине именује и разрјешава директора и управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач општина, у складу са
законом.
Чланом 5. став (1) тачка ђ) Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број:
75/04 и 78/11), прописано је да је Скупштина надлежна да
именује и разрјешава надзорни одбор.
Чланом 38. став (2) тачка аг) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
прописано је да Скупштина Града именује и разрјешава
органе управљања и руковођења у привредним друштвима,
организацијама и јавним установама чији је оснивач Град, у
складу са законом.
Из напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву
овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Бијељини. Рок за покретање
управног спора је 30 дана од дана достављања овог Рјешења
именованом.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим,
2. ЈП „Воде“ Бијељина,
3. Евиденција,
4. а/а.

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 4. став (2) Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 30.
став (1) алинеја 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 38. став (2) тачка аг) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 43. сједници одржаној дана 23. маја 2016.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА
I
1. За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа „Воде“ Бијељина, именују се:
1) МИЛОШ ПАВЛОВИЋ
2) МИЛОРАД ЗОРБИЋ
3) САРА ПАЈИЋ
II
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
							
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-42/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-43/16
Датум, 23. мај 2016. године
На основу члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 16. став 1. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12), члана 38. став (2) тачка аг) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници
одржаној дана 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
ГРАДА БИЈЕЉИНА
РАЗРЈЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног
одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града
Бијељина СЛАВИША ВУЈИЋ, ГОРАН ВАСИЛИЋ и ДЕЈАН
САВИЋ, због не усвајања Извјештаја о раду Агенције за развој
малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2015. годину са
Програмом рада за 2016. годину.
Именовани се разрјешавају дужности чланова
Управног одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина од 23. маја 2016. године.
Образложење
Скупштина Града Бијељина на својој 42. сједници
одржаној дана 11. маја 2016. године разматрала је Извјештај
о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа Града

24. мај 2016.

Бијељина за 2015. годину са Програмом рада за 2016. годину
и донијела Закључак број: 01-013-42-16/16 од 11. маја 2016.
године о не усвајању Извјештаја о раду Агенције за развој
малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2015. годину са
Програмом рада за 2016. годину.
Чланом 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да Скупштина
општине именује и разрјешава директора и управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач општина, у складу са
законом.
Чланом 16. став 1. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
прописано је да управни одбор установе именује и разрјешава
оснивач.
Чланом 38. став (2) тачка аг) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
прописано је да Скупштина Града именује и разрјешава
органе управљања и руковођења у привредним друштвима,
организацијама и јавним установама чији је оснивач Град, у
складу са законом.
Из напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву
овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се покренути управни спор
пред Окружним судом у Бијељини. Рок за покретање управног
спора је 30 дана од дана достављања овог Рјешења именованом.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим,
2. Агенција за развој малих и
Средњих предузећа Града Бијељина, ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
3. Евиденција,						
Драган Ћурђевић, с.р.
4. а/а.

		
На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
30. став (1) алинеја 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласинк Републике српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка аг) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници
одржаној дана 23. маја 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина,
именује се:
1) ЈЕЛИЦА ЦАЦАНОВИЋ
2) БИЉАНА ЦВЈЕТКОВИЋ
3) ЉУБИША ВАСИЋ
II
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а

24. мај 2016.

Службени гласник Града Бијељина

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
				
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-44/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-45/16
Датум, 23. мај 2016. године
На основу члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 16. став 1. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12), члана 38. став (2) тачка аг) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и
27/13) и члана 12б. Став (1) алинеја 2. Одлуке о оснивању ЈЗУ
Апотека „Семберија“ Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 5/94, 5/96, 12/08, 10/10 и 22/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 43. сједници одржаној дана 23. маја
2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
РАЗРЈЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног
одбора Јавне здравствене установе Апотека „Семберија“
Бијељина ВЕСНА ВУКОВИЋ, СЛАЂАН СИМИЋ и
СЛАВЕНКО ДАКИЋ, због не усвајања Извјештаја о раду Јавне
здравствене установе Апотека „Семберија“ Бијељина за 2015.
годину са Планом рада за 2016. годину.
Именовани се разрјешавају дужности чланова
Управног одбора Јавне здравствене установе Апотека
„Семберија“ Бијељина од 23. маја 2016. године
Образложење
Скупштина Града Бијељина на својој 42. сједници
одржаној дана 11. маја 2016. године разматрала је Извјештаја о
раду Јавне здравствене установе Апотека „Семберија“ Бијељина
за 2015. годину са Планом рада за 2016. годину и донијела
Закључак број: 01-013-42-12/16 од 11. маја 2016. године о не
усвајању Извјештаја о раду Јавне здравствене установе Апотека
„Семберија“ Бијељина за 2015. годину са Планом рада за 2016.
годину.
Чланом 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да Скупштина
општине именује и разрјешава директора и управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач општина, у складу са
законом.
Чланом 16. став 1. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
прописано је да управни одбор установе именује и разрјешава
оснивач.
Чланом 38. став (2) тачка аг) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
прописано је да Скупштина Града именује и разрјешава
органе управљања и руковођења у привредним друштвима,
организацијама и јавним установама чији је оснивач Град, у
складу са законом.
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Из напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву
овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се покренути управни спор
пред Окружним судом у Бијељини. Рок за покретање управног
спора је 30 дана од дана достављања овог Рјешења именованом.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим,				
2. ЈЗУ Апотека „Семберија“ Бијељина,
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
3. Евиденција,
Драган Ћурђевић, с.р.
4. а/а.

		
На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
30. став (1) алинеја 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласинк Републике српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка аг) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници
одржаној дана 23. маја 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
I
За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне
здравствене установе Апотека „Семберија“ Бијељина именују се:
1) ДРАГОЉУБ СТЕВАНОВИЋ
2) НАТАША ПОСТОЛОВ
3) ВЕСНА ВУКОВИЋ
II
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
					
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-46/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-47/16
Датум, 23. мај 2016. године
На основу члана 30. став (1) алинеја 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка п)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 43.
сједници одржаној дана 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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Службени гласник Града Бијељина

РАЗРЈЕШАВА СЕ дужности начелника Одјељења
за инспекцијске послове у Градској управи Града Бијељина
МИЛОРАД ДЕСПОТОВИЋ, на лични захтјев.
Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења за инспекцијске послове у Градској управи Града
Бијељина од 23. маја 2016. године.
Образложење
Дана 20. маја 2016. године Скупштини Града Бијељина
Милорад Деспотовић обратио се Скупштини Града Бијељина
захтјевом за разрјешење дужности начелника Одјељења за
инспекцијске послове у Градској управи Града Бијељина.
Члан 30. став (1) алинеја 19. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) прописује да Скупштина општине
бира и разрјешава начелнике одјељења.
Члан 38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
прописује да Скупштина Града Бијељина бира и разрјешава
начелнике одјељења.
Из напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву
овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се покренути управни спор
пред Окружним судом у Бијељини. Рок за покретање управног
спора је 30 дана од дана достављања овог рјешења именованом.
ДОСТАВЉЕНО:		
1. Именованом,			
2. Одјељење за инспекцијске послове
Градске управе,
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
3. Евиденција,
Драган Ћурђевић, с.р.
4. а/а

		
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске ( „
Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
111б. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници одржаној дана
23. маја 2016. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За вршиоца дужности Начелника Одјељења за
инспекцијске послове у Градској управи Града Бијељина именује се:
- ОГЊЕН ЂУКА, из Бијељине
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-48/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

24. мај 2016.

На основу члана 30. став (1) алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став (2)
тачка п), а у вези са чланом 55. и 56. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
и члана 33. и 34. Пословника Скупштине Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 13/13, 2/14 и
5/14), Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници
одржаној дана 23. маја 2016. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Разрјешавају се дужности чланови Надзорног
одбора Града Бијељина, и то:
1) МИЛОРАД ЈАНКОВИЋ
2) САВО СТЕВАНОВИЋ
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-49/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 30. став (1) алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став (2)
тачка п), а у вези са чланом 55. и 56. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
и члана 33. и 34. Пословника Скупштине Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 13/13, 2/14 и
5/14), Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници
одржаној дана 23. маја 2016. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За чланове Надзорног одбора Града Бијељина
именују се:
1) АЛЕКСАНДАР МИЛИЋ
2) МИРОСЛАВ ЈОВИЋ
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-50/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

24. мај 2016.

Службени гласник Града Бијељина
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На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36.
став 1., а у вези са чланом 51. и 52. Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“
број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је

На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став
1., а у вези са чланом 53. и 54. Пословника Скупштине Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“ број: 13/13,
2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43. сједници
одржаној 23. маја 2016. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

I
Разрјешавају се дужности чланови Комисије за
прописе Скупштине Града Бијељина, број: 01-111-70/12
(„Службени гласник Града Бијељина,“ број: 20/12):
1) ВЛАДО СИМИЋ, предсједник
2) МЛАДЕНКА ВУЈАДИНОВИЋ, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-51/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36.
став 1., а у вези са чланом 51. и 52. Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“
број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОПИСЕ
за

I
прописе

Скупштине

Града

1) ЗОРАН ТРИФКОВИЋ, предсједник
2) ТИЈАНА ВУКИЧЕВИЋ, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-52/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

		

1) СЛАВКО НОВАКОВИЋ, предсједник
2) ВЛАДО СИМИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

		

У Комисију
Бијељина именују се:

I
Разрјешавају се чланови Комисије за награде и
признања Скупштине Града Бијељина, број: 01-111-71/12
(„Службени гласник Града Бијељина,“ број: 20/12):

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

Број: 01-111-53/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став
1., а у вези са чланом 53. и 54. Пословника Скупштине Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“ број: 13/13,
2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43. сједници
одржаној 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
I
У Комисију за награде и признања Скупштине
Града Бијељина именују се:
1) СРЂАН МИЈАТОВИЋ, предсједник
2) МИЛЕ СТЕВАНОВИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-54/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 23. мај 2016. године

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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24. мај 2016.

На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став
1., а у вези са чланом 57. и 58. Пословника Скупштине Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“ број: 13/13,
2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43. сједници
одржаној 23. маја 2016. године, донијела је

На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36.
став 1., а у вези са чланом 61. и 62. Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“
број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

I
Разрјешавају се чланови Комисије за пољопривреду
и село Скупштине Града Бијељина, број: 01-111-73/12
(„Службени гласник Града Бијељина,“ број: 20/12) и број: 01111-94/14 („Службени гласник Града Бијељина,“ број: 20/14):

I
Разрјешава се дужности члан Комисије за
равноправност полова Скупштине Града Бијељина, број:
01-111-75/12 („Службени гласник Града Бијељина,“ број:
20/12):

1) ЈОВАН ГАЈИЋ, предсједник
2) ДРАГО СТАЈИЋ, члан
3) ПЕРО СПАСОЈЕВИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-55/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Б и ј е љ и н а,				
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 23. мај 2016. године

		
На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став
1., а у вези са чланом 57. и 58. Пословника Скупштине Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“ број: 13/13,
2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43. сједници
одржаној 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО
I
У Комисију за пољопривреду и село Скупштине
Града Бијељина, именују се:
1) ДРАГАН КНЕЖЕВИЋ, предсједник
2) ЈОВИЦА ЂУКИЋ, члан
3) НЕДЕЉКО ПЕРИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-56/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

1) НАТАЛИЈА ПЕРИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-57/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36.
став 1., а у вези са чланом 61. и 62. Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“
број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
I
У Комисију за равноправност полова Скупштине
Града Бијељина, именује се:
1) БИЉАНА СТАЈИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-58/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

24. мај 2016.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36.
став 1., а у вези са чланом 73. и 74. Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“
број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА СПОРТ
I
Разрјешавају се дужности чланови Савјета за
спорт Скупштине Града Бијељина, број: 01-111-75/12
(„Службени гласник Града Бијељина,“ број: 20/12):
1) ДАРКО МИТРИЋ, члан
2) ЖЕЉКО ВАСИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-59/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36.
став 1., а у вези са чланом 73. и 74. Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“
број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА СПОРТ
I
У Савјет за спорт Скупштине Града Бијељина
именују се:
1) ГОРАН ВАСИЛИЋ, члан
2) ИГОР МИХАЈЛОВИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-60/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Б и ј е љ и н а,				
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 23. мај 2016. године
				

		

На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
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чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36.
став 1., а у вези са чланом 75. и 76. Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“
број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА КУЛТУРУ
I
Разрјешава се дужности члан Савјета за културу
Скупштине Града Бијељина, број: 01-111-82/12 („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 20/12):
1) МИЛЕ ПЕЈЧИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-61/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36.
став 1., а у вези са чланом 75. и 76. Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“
број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА КУЛТУРУ
I
У Савјет за културу Скупштине Града Бијељина
именује се:
1) ТОМО МАНОЈЛОВИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-62/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став
1., а у вези са чланом 66а и 66б Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“

Број 13 - Страна 14

Службени гласник Града Бијељина

број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је

24. мај 2016.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2.
тачка п) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на својој 43. сједници одржаној дана 23. маја 2016. године,
донијела је

I
Разрјешава се дужности члан Комисије за мјесне
заједнице Скупштине Града Бијељина, број: 01-111-24/14
(„Службени гласник Града Бијељина,“ број: 7/14):

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

1) ДРАГОМИР ЉУБОЈЕВИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-63/16
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став
1., а у вези са чланом 66а и 66б Пословника Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“
број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града Бијељина на 43.
сједници одржаној 23. маја 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
I
У Комисију за мјесне заједнице Скупштине Града
Бијељина именује се:
1) ЈОВИЦА ЂУКИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-64/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-65/16
Датум, 23. мај 2016. године
На основу члана 30. став (1) алинеја 19. Закона

РАЗРЈЕШАВА СЕ дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење у Градској
управи Града Бијељина МИЛАДИН РАКИЋ, због истека
периода од 90 дана од дана именовања на дужност.
Именовани се разрјешава дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење у Градској
управи Града Бијељина од 23. маја 2016. године.
Образложење
Комисија за избор и именовања предложила
је Скупштини Града Бијељина да на својој 43. сједници
разријеши Mиладина Ракића дужности вршиоца
дужности Начелника Одјељења за просторно уређење у
Градској управи Града Бијељина.
Наиме, члан 111б. став (4) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) прописује да „ Након
престанка мандата начелника одјељења или службе,
односно његовог разрјешења , скупштина општине до
окончања поступка именовања начелника одјељења или
службе у складу са овим законом, на приједлог начелника
општине, односно градоначелника или 1/3 одборника
именује вршиоца дужности начелника одјељења
или службе који мора да испуњава опште услове за
запошљавање у општинској управи и посебне услове за
именовање у складу са овим законом, а најдуже за период
од 90 дана.“
Наиме, члан 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописује да Скупштина Града Бијељина бира и
разрјешава начелнике одјељења.
Скупштина Града Бијељина је на својој 37.
сједници одржаној дана 8. октобра 2015. године, донијела
Рјешење о именовању Миладина Ракића за вршиоца
дужности Начелника Одјељења за просторно уређење у
Градској управи Града Бијељина.
Градоначелник Града Бијељина пуних седам
мјесеци није објавио Јавни конкурс за избор Начелника
Одјељења за просторно уређење у Градској управи Града
Бијељина, што представља кршење члана 111б. став
(4) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).
Из напријед наведеног одлучено је као у
диспозитиву овог Рјешења.

24. мај 2016.

Службени гласник Града Бијељина

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

шифром: ПП-Н-02(2 Лот-а)/16

Против овог Рјешења може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Бијељини. Рок за покретање
управног спора је 30 дана од дана достављања овог рјешења
именованом.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,			
2. Одјељење за просторно уређење
Градске управе,		
ПРЕДСЈЕДНИК
3. Евиденција,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
4. а/а

		
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
111б. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) Скупштина Града Бијељина на својој 43. сједници
одржаној дана 23. маја 2016. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење у Градској управи Града Бијељина,
именују се:
- МИЛОРАД ДЕСПОТОВИЋ, из Бијељине
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објевиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-66/16
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 23. мај 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 24/15 и 08/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ПП-Н-02(2 Лот-а)/16
ПРИСТУПА СЕ

I
јавној набавци УСЛУГА
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под

II
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду
вршиће се непланирана јавна набавка следећих
услуга: ‘’МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ПОД НАЗИВОМ
‘’ПРОИЗВЕДЕНО У СЕМБЕРИЈИ’’.’’
ЛОТ 1 - МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ПОД НАЗИВОМ
‘’ПРОИЗВЕДЕНО У СЕМБЕРИЈИ’’ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ
И САТЕЛИТСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА И
ЛОТ 2 - МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ПОД
НАЗИВОМ ‘’ПРОИЗВЕДЕНО У СЕМБЕРИЈИ’’ ПУТЕМ
КАБЛОВСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СТАЊА.
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а),
односно 70.000,00 КМ (са ПДВ-ом). За Лот 1 – 42.735,04
КМ (без ПДВ-а) односно 50.000,00 КМ (са ПДВ-ом) и за
Лот 2 – 17.094,02 КМ (без ПДВ-а) и 20.000,00 КМ (са ПДВом) Средства су обљзбијеђеба из буџета за 2016.годину и
то за Лот 1 са буџетске ставке ’’Подстицај пољопривредне
производње, туристичке понуде’’, потрошачка јединица
0005150; економски код 415 200 и за Лот 2 са буџетске ставке
’’Афирмација домаће пољопривредне производње, студије,
сајмови, туризам’’, потрошачка јединица 0005150; економски
код 415 200.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
за оба Лот-а је од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.
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: 02-404-99/16
Бијељина
Датум, 17. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
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БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 24/15 и 8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-31(Ц1, 2 Лот-а)/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РАДОВА
шифром: СКП-31(Ц1, 2 Лот-а)/16

под

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова :
Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по
програму
Лот 1 – Проширење моста на локалном путу Л-17
Велика Обарска – МЗ „Градац“
Лот 2 – Проширење моста на локалном путу Л-38
МЗ “Градац“(Ступањ)
III
Предвиђени максимални износ средстава је
187.000,00 КМ (са ПДВ-ом), односно 159.829,06 КМ (без
ПДВ-а) , за Лот 1 =162.000,000 (са ПДВ-ом), односно
138.461,54 КМ (без ПДВ-а), за Лот 2 = 25.000,00 КМ (са ПДВом), односно 21.367,52 КМ (без ПДВ-а).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке ‘’Инфраструктура из водопривредних
накнада-инвестиције ‘’, економски код: 511100; потрошачка
јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних радова
за оба Лот-а је од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.
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: 02-404-100/16
Бијељина
Датум, 20. мај 2016. године

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

24. мај 2016.

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 20. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 12 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’:24/15 и 08/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРЕИНАЧЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке БиЗ-03/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
14.04.2016.године и у Сл.гласнику БиХ бр.40/16 од 22.04.2016.
године, а која се односи на набавку радова: Доградња и
реконструкција депоа музеја Семберија и изградња спомен
соба погинулим борцима Републике Српске, понуду је
доставио следећи понуђач:
1 . ДОО „Призма“, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста није испунила услове предвиђене тачком 13.В)
подтачка 2.1. б) тендерске документације из разлога што
уз понуду није достављена овјерена фотокопија дипломе за
носиоца лиценце.
III
На основу свега горе наведеног поступак јавне
набавке радова: Доградња и реконструкција депоа музеја
Семберија и изградња спомен соба погинулим борцима
Републике Српске , се преиначава из отвореног поступка у
преговарачки поступак са објавом обавјештења складу са
чланом 20. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ:’’ када
у отвореном или у ограниченом поступку или у поступку
такмичарског дијалога добије све понуде које не испуњавају
услове квлификације, а основни услови за додјелу уговора
се нису битно промијенили, уговорни орган није обавезан
објавити обавјештење о набавци, под условом да позове
све понуђаче, односно кандидате да отклоне недостатке у
својим понудама, те своје понуде учине прихватљивим.’’
IV
У предметном отвореном поступку достављена је
само једна понуда понуђача Д.О.О. ’’Призма’’ Бијељина која
није испунила услове предвиђене тачком 13.В) подтачка
2.1. б) тендерске документације из разлога што уз понуду
није достављена овјерена фотокопија дипломе за носиоца
лиценце.
V
У складу са чланом 20. став а) Закона о јавним
набавкама БиХ, потребно је да понуђач Д.О.О.’’ПРИЗМА’’
Бијељина отклони недостатке у својој понуди, те своју
понуду учини прихватљивом.
У вези са горе наведеним понуђач Д.О.О.
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина дужан је да у року од 10 (десет)
дана од дана пријема ове Одлуке достави документацију
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наведену у члану IV (тражену тендерском документацијом
коју у отвореном поступку није доставио у својој понуди)
као и своју коначну понуду.
Уколико понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина у
горе наведеном року не достави тражену документацију и
коначну понуду, уговорни орган ће у складу са чланом 69.став
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ поништити
поступак, из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.
VI
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.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-75/16
Бијељина
Датум: 18. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
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 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-16(2 лота)/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 19.04.2016.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.29/16 од 22.04.2016.године,
а која се односи на набавку услуга: “ Израда и одржвање
хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града
Бијељина,“ понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју
Града Бијељина
1. ДОО „Саком“ Илијаш
2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
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Лот 2: Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју Града Бијељина
1. ДОО „Саком“ Илијаш
2. ДОО „Бук промет“ Бијељина
II
Лот 1: Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју
Града Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање
1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
2. ДОО „Саком“ Илијаш

31.502,25 КМ
31.882,50 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 31.502,25 КМ (са ПДВ-ом)
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача.
Лот 2: Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју Града Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање
1. ДОО „Саком“ Илијаш
2. ДОО „Бук промет“ Бијељина

34.632,00 КМ
34.991,19 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Саком“ Илијаш са понуђеном цијеном у
износу од: 34.632,00 КМ (са ПДВ-ом)
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог
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уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи
након понуде најуспјешнијег понуђача

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101
118/05 и 98/13) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр
члана 88.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
гласник Града
Бијељина
24. мај("Службени
2016. гласник Б
39/14) члана 62. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Б
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
одмах најповољнији
понуђач
- ДОО „Екоизаштита“
Бијељинадса
(''Службени гласник
Града Бијељина'',24/15
08/16), Градоначелник
оноси:

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-67/16 од
16.05.2016.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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 67/16
Бијељина
Датум: 18. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
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 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15 и 08/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ПП-01-п1/15
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 26.10.2015.године,02.11.2015.године,
28.12.2015.године,15.01.2016.гдине и 11.02.2016.године, а
која се односи на набавку услуга:
“ Вршење систематске дератизације на подручју
Града Бијељина
у 2016.години“, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Санитарац“ Власеница
2. ДОО „Еко бел“ Лакташи
3. ДОО „Еко заштита“ Бијељина
4. ДОО „Санитација“ Бијељина
II
Одлуком о избору најповољнијег понуђача
број: 02-404-122/15 од 01.03.2016.године изабран је као

понуђеном цијеном у бруто износу од: 56.160,00 КМ. На
О Д ЛодУ стране
К У
поменуту одлуку уложена је жалба
понуђача
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
д.о.о. ‘’Санитација’’Бијељина
заступана поПОНУЂАЧА
адвокату
у поступку јавне набавке ПП-01-п1/15
Санелу Незирићу из Сарајева. Рјешењем Канцеларије за
разматрање, филијала Бања Лука број:
I ЈН2-02-07-1-136поступку јавне набавке
путем
конкурентског
захтјева за достављањ
6/16 одУ 28.04.2016.године
жалба
је усвојена
и поништена
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.10.2015.године,02.11.20
је28.12.2015.године,15.01.2016.гдине
Одлука о избору најповољнијег
понуђача аброј:
и 11.02.2016.године,
која се02-404односи на набавку у
122/15
од 01.03.2016.године
и предмет
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на поновно
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Града Бијељина
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1.
2.
3.
4.

ДОО „Санитарац“ Власеница
ДОО „Еко бел“ Лакташи
III
ДОО „Еко заштита“ Бијељина
ДОО
„Санитација“ Бијељина
Поступајући
по Рјешењу

Канцеларије за
разматрање, филијала Бања Лука број: ЈН2-02-07-1-136-6/16
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је увид
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понуђача д.о.о.
‘’Санитација’’
Бијељина
- ПонудаПонуде
ДОО“Еко бел“Лакташи
није испунила
услове предвиђене
тендерском докум
разлога
достављене
Изјаве изисуњавају
члана 45. и услове,
52.Законатео је
јавним
и изд.о.о.
’’Екошто
заштита’’
Бијељина
на набавкама
овјерене штамбиљом надлежног органа.
основу Понуде
наведеног
критеријума – најнижа цијена технички
понуђача д.о.о. ''Санитација'' Бијељина и д.о.о.''Еко заштита'' Бијељина
задовољавајуће
понуденаведеног
извршено
вредновање:
услове, те је на основу
критеријума
– најнижа цијена технички задов
понуде извршено вредновање:
Р.бр.
Понуђач
1.
Д.о.о. ''САНИТАЦИЈА'' Бијељина
2.
Д.о.о. ''ЕКО ЗАШТИТА'' Бијељина

Понуђена цијена
42.120,00 КМ
56.160,00 КМ

И оцјењено
је да је најповољнији
понуђач:
И оцјењено
је да је најповољнији
понуђач:

Д.О.О. ''САНИТАЦИЈА'', Бијељина са понуђеном цијеном у износу од : 42.120

Д.О.О. ‘’САНИТАЦИЈА’’, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од : 42.120,00 КМ
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-122/15 од
17.05.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

V
ДОО „Санитација“Бијељина дужан, је да у року
од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45.Закона о
јавним набавкама БиХ тачка ц) из члана 47. Закона о јавним
набавкама БиХ (овјерену фотокопију биланса успјеха)
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог
уговора ономпонуђачу чија је понуда на ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача
VI
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној

24. мај 2016.

Службени гласник Града Бијељина

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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-122/15
Бијељина
Датум: 19. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
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 88. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и
члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,8/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-06/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 19.04.2016.године,а која се односи на
набавку роба: “ Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа,
обућа,“ понуде су доставили следећи понуђачи:

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-78/16 од
17.05.2016.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 овјерену
копију докумената којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 47. Закона о јавним набавкама
БиХ- оригинал или овјерену фотокопију Биланса успјеха за
2015.годину.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-78/16
Бијељина
Датум: 19. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		

1. ДОО „MILTEX“ Бања Лука
2. ДОО „ПУРИЋ“ Бијељина
3. ДОО „ГРУБИН” Брчко
4. ДОО “ 6. НОВЕМБАР” Зворник
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање
1. ДОО „6. НОВЕМБАР” Зворник
2. ДОО „MILTEX“ Бања Лука
3. ДОО „ПУРИЋ“ Бијељина
4. ДОО „ГРУБИН” Брчко

Број 13 - Страна 19

6.762,60 КМ
8.613,01 КМ
9.851,22 КМ
9.995,31 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „6. НОВЕМБАР“ Зворник са понуђеном
цијеном у износу од: 6.762,60 КМ(са ПДВ-ом)

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 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-07/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 20.04.2016.године, а која се односи
на набавку услуга: “Одржавање ватрогасних возила и
надоградња на истим“, понуду је доставио следећи понуђач:

Број 13 - Страна 20

Службени гласник Града Бијељина

1. ДОО „Универзал ауто“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Универзал ауто“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 19.107,48 KM (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-77/16 од
18.05.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-77/16
Бијељина
Датум: 20. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
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), члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
члана 62. Статута Града Бијељина(‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број:08/013;27/13),Правилника о поступку
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о
јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14) и члана
39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’,24/15,8/16),Градона
челник д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама
из Анекса II дио Б СЗП-20/16
I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина
дана 22.04.2016.године, а који се односи на набавку услуга:
Испитивање и сервисирање апарата за заштиту органа за
дисање, понуду је доставио следећи понуђач :

24. мај 2016.

- ДОО „ИНПРОЗ“Тузла
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за
достављање понуда, те је након проведених преговора
прихваћена понуда
ДОО „ИНПРОЗ“Тузла са понуђеном цијеном у
износу од: 1.544,40 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-81/16 од
19.05.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa
исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-81/16
Бијељина
Датум: 20. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
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 88. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и
члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,8/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-02/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
25.04.2016.године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр. 31/16 од
29.04.2016.године, а која се односи на набавку роба: “
Набавка теренско – путничког возила са потребном
опремом“, понуду је доставио следећи понуђач:

број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(''Службени гласник Града Бијељина'',24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
24. мај 2016. О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
Службени гласник Града Бијељина
ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-02/16

1. ДОО „ЛД АУТО“ Бијељина

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка , објављеном на Порталу јавних
набавки дана 25.04.2016.године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр. 31/16 од 29.04.2016.године, а која се
односи на набавку роба: “ Набавка теренско – путничког возила са потребном опремом“,
понуду је доставио следећи понуђач:

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
„ЛД АУТО“
Бијељина
је 1.даДООиста
у потпуности
испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом,II те је на основу наведеног
критеријума
– приспјеле
економски
најповољнија
понудаиспуњава
са
Након разматрања
понуде установљено
је да иста у потпуности
услове предвиђене тендерском 1)
документацијом,
те
јебодова,
на основу наведеног
критеријума
–
подкритеријумима:
цијена
–
70
2)
гарантни
рок
економски најповољнија понуда са подкритеријумима: 1) цијена – 70 бодова, 2) гарантни рок 15 бодова
и 3) роки
испорукебодова, утврђено 15
следеће
-15
бодова
3) рок15 испорукебодова, утврђено следеће
Р.бр

1.

Назив понуђача

Број бодоваБрој бодоваподкритеријум подкритеријум
2) гарантни рок
1) цијена

Број бодоваУкупан број
подкритеријум бодова и
3) рок испоруке укупна цијена
са ПДВ-ом
3 календарска
100 бодова
дана од дана
потписивања
118.287,00КМ
уговора

ДОО ''ЛД АУТО'' 70
5 година од
Бијељина
момента
118.287,00 КМ преузимања
возила

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

иДОО
оцјењено
је најповољнији
понуђач:
„ЛД АУТО“да
Бијељина
са понуђеном цијеном
у износу од:
118.287,00 КМ( са ПДВ-ом)

ДОО
„ЛД АУТО“
III Бијељина са понуђеном
цијеном
у
износу
од:
118.287,00
КМ(
са ПДВ-ом)
Записник о оцјени понуда број: 02-404-79/16 од
19.05.2016.године
је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

IV
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-79/16 од
19.05.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 дана од
дана пријемa исте.

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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-79/16
Бијељина
Датум: 20. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске 2, бр. 101/04,
42/05, 115/05 и 98/13), члана 11. Закона о Граду Бијељина,
(„Службени гласник Републике Српске бр. 70/12) и члана
62. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Градоначелник доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за провјеру и процјену штета насталих
уједом паса луталица на територији Града Бијељина (у
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даљем тексту; Комисија) именује се:
1. Младенка Спремо, Градска управа Града
Бијељина, Предсједник,
2. Мирко Николић, Градска управа Града Бијељина,
члан,
3. Јелица Радичић, Градска управа Града Бијељина,
члан,
4. Славиша Цацановић, Градска управа Града
Бијељина, члан,
5. Небојша Каришик, Ветеринаска станица „Прима
Вет“ Јања, члан.
II
Задатак комисије је да позове оштећене странке,
обави разговор са њима и изврши процјену настале
штете, да утврди истинитост оштетног захтјева и покуша
решити одштетни захтјев вансудским поравнањем,
сачини записник о обављеном разговору и о томе достави
Извјештај Градоначелнику.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-336-28/16
Бијељина,
Датум, 18. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 4. Одлуке о прикупљању,
одвожењу и депоновању комуналног отпада (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 5/13, 22/13, 5/14 и 19/15)
и члана 62. Статута Града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 8/13, 27/13) Градоначелник Града
Бијељине р а с п и с у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда и избор
најповољнијег понуђача за обављање комуналне
дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада
I
Предмет јавног позива је прикупљање писмених
понуда за избор најповољнијег понуђача за обављање
комуналне дјелатности прикупљања и одвожења
комуналног отпада из стамбених, пословних и других
објеката у љетном и зимском периоду у зони II члана 3.
Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног
отпада.
Одвоз и депоновање комуналног отпада врши
се на регионалној санитарној депонији “Бријесници” у
Бијељини.
Зона II обухвата простор: Попови, Дворови,
Нови Дворови, Дијелови, Ново Село, Слобомир, Крива
Бара, Горњи Бродац, Доњи Бродац, Велино Село, Балатун,
Трњаци, Међаши, Даздарево и Тријешница.
Табела 1. Списак насељених мјеста

Зона II обухвата простор: Попови, Дворови, Нови Дворови, Дијелови, Ново Село,
Слобомир, Крива Бара, Горњи Бродац, Доњи Бродац, Велино Село, Балатун, Трњаци,
и Тријешница.
Број 13Међаши,
- СтранаДаздарево
22
Службени гласник Града Бијељина
24. мај 2016.
Табела 1. Списак насељених мјеста
Број пописаних
Територија
лица
Попови
1314
Дворови
5178
Дијелови
705
Ново Село
1229
Слобомир
0
Крива Бара
366
Горњи Бродац
810
Доњи Бродац
729
Велино Село
370
Балатун
1351
Трњаци
1131
Међаши
917
Даздарево
536
Тријешница
576

Број
домаћинстава
412
1527
218
384
0
111
264
229
131
426
313
305
149
178

III

Број
станова
551
1903
285
419
0
143
376
333
231
562
449
495
179
225

Број привредних
друштава
17
76
3
1
1
1
1
3
2
11
10
6
5
0

II
Понуда се доставља у писаном облику, потписана
II
Обавеза пружаоца услуга је да врши одвоз
од овлашћене особе понуђача, овјерена печатом, те се у
Јавити
могу
сва привредна
друштва која
испуњавају
све услове предвиђене јавним
комуналног отпада
са се
свих
мјесних
гробаља, спортских
истој
обавезно наводи:
позивом.
Обавеза
пружаоца
услуга
је
да
врши
одвоз
комуналног
отпада
са свих мјесних
терена, канцеларија МЗ-а и од свих регистрованих
- Пун назив и ЈИБ
понуђача,
Понуда
се
доставља
у
писаном
облику,
потписана
од
овлашћене
особе
понуђача,
гробаља,
спортских
канцеларија
регистрованих
корисника
социјалне
корисника
социјалне
помоћи изтерена,
зоне 2, без
накнаде. МЗ-а и од свих- Понуђени
мјесечни
износ
за обављање
комуналне
овјерена
печатом,
те сенакнаде.
у истој обавезно наводи:дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада по
помоћи из
зоне 2, без
Цијена
из става
1. понуђача,
урачуната је у цијену домаћинству и по одређеним врстама дјелатности.
- одвоза
Пун назив
и ЈИБ
одвоза комуналног
отпада
по
сваком
домаћинству.
- Цијена
Понуђени
мјесечни
износ
за обављање
комуналне
дјелатностиотпада
прикупљања
и
одвоза
из става
1. урачуната
је у цијену
одвоза комуналног
по сваком
комуналне дјелатности прикупљања
одвожења комуналног отпада по домаћинству иOбављање
по одређеним
врстама дјелатности.
домаћинству.
III
и одвожења комуналног отпада по домаћинству и по
Јавити се могу сва привредна друштва која одређеним врстама дјелатности приказан је у сљедећим
комуналне
дјелатности прикупљања
1 табелама: и одвожења комуналног отпада по
испуњавају све Oбављање
услове предвиђене
јавним позивом.

домаћинству и по одређеним врстама дјелатности приказан је у сљедећим табелама:

Табела 2. Одвоз комуналног отпада из стамбених објеката који се одвози једном седмично
Ред.
Одвоз комуналног отпада из стамбених објеката
број
1
одвоз комуналног отпада по домаћинству
одвоз комуналног отпада са одвозом пепела у току званичне грејне
2
сезоне по домаћинству
одвоз комуналног отпада за кориснике који повремено користе
3
услуге одвоза по домаћинству
Табела 3. Одвоз комуналног отпада од привредних субјеката који се одвози једном
седмично
Ред.
Одвоз комуналног отпада за кориснике по одређеној врсти
број
дјелатности
ћевабџинице, бурегџинице, фризерски салони, козметички салони,
мање продавнице мјешовите робе, апотеке, пољопривредне
апотеке, љекарске ординације, стоматолошке ординације,
1
ветеринарске амбуланте, кладионице, коцкарнице, аутоперионице,
брза храна, продавнице боја и лакова, цвјећаре, фитнес центри,
кафићи, посластичарнице, меснице, рибарнице, пекаре, пицерије,
салони намјештаја, стоваришта, банке, вулканизери и слично.
ресторани, диско клубови, мотели, хотели, мега маркети, бензинске
2
пумпе и слично.
занатске радње (златаре, фотографи, оптичари, аутоелектричари,
аутолимари, аутомеханичари, лимари, сјаџије, кројачке, обућарске
3
и столарске радње, каменорезци, РТВ сервиси, књижаре, бутици,
парфимерије, киосци, салони забавних игара, обданишта и слично.
Табела 4. Одвоз комуналног отпада по јединици мјере
Ред.
Одвоз комуналног отпада по јединици мјере

24. мај 2016.

3

занатске радње (златаре, фотографи, оптичари, аутоелектричари,
аутолимари, аутомеханичари, лимари, сјаџије, кројачке, обућарске
и столарске радње, каменорезци, РТВ сервиси, књижаре, бутици,
Службени
гласник
Града
Бијељина
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парфимерије,
киосци,
салони
забавних
игара, обданишта иБрој
слично.

Табела 4. Одвоз комуналног отпада по јединици мјере
Ред.
Одвоз комуналног отпада по јединици мјере
број
По једном контејнеру запремине 1,1м3
1
2
По једном контејнеру запремине 5,0м3
IV
од кривичног и прекршајног одјељења суда).
Понуђачи су обавезни уз писану понуду приложити
сљедећу документацију:
Наведено докази прилажу се у оригиналу или
2
- оригинал или овјерену копију рјешења о упису у овјереној
фотокопији, с тим да исти не смију бити старији
одговарајући регистар којим доказује да је регистрован за од 90 дана рачунајући од дана подношења понуде.
обављање комуналне дјелатности,
					
- рјешење-дозвола за управљање отпадом за
Наведена документација је елиминаторна.
дјелатности прикупљања и транспорта комуналног отпада
издатог од надлежног Министарства за просторно уређење,
Избор најповољнијег понуђача извршит ће се на
грађевинарство и екологију,
временски период од 5 година.
- листу опреме у сталном власништву и то: два
специјална возила за одвоз комуналног отпада заједничке
V
укупне носивости 15 т (смећар) и овјерена фотокопија
Понуда се доставља у писаном облику у затвореној
саобраћајне дозволе за возила
коверти на адресу Град Бијељина, Трг Краља Петра
- списак стално запослених радника овјерен од I Карађорђевића бр.1, 76000 Бијељина, Одјељење за
стране пореске управе РС са датумом издавања не старијим стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине са
од три мјесеца рачунајући од дана предаје понуде и то: два назнаком “Јавни позив за обављање комуналне дјелатности
возача и четири послужиоца возила,
прикупљања и одвожења комуналног отпада” - не отварај,
- овјерену писану изјаву којом понуђач под пуном са називом и адресом понуђача.
материјалном и казненом одговорношћу изјављује да нема
Понуде се достављају препорученом поштанском
дуговања према Граду Бијељина и привредним друштвима у пошиљком или путем писарнице Града Бијељине.
већинском власништву Града Бијељина по било ком основу,
Понуде без обзира на начин доставе морају бити
- потврда о солвентности, којом се доказује да запримљене у писарници Града Бијељине најкасније до
понуђач није имао блокиран рачун у посљедних шест 06.06.2016. године, до 13:00 часова.
мјесеци од објаве позива,
Понуде које нису стигле у прописаном року неће се
- потврда Пореске управе о испуњеној обавези отварати и враћају се понуђачу неотворене.
плаћања пореза и доприноса,
Непотпуне
понуде
неће
се
прихватити.
- извод из судског регистра да правно лице није Алтернативне понуде нису дозвољене.
проглашено кривим, правоснажном судском одлуком, за
VI
кршење закона у смислу његовог пословног понашања у VI
Критериј за избор најповољнијег понуђача је
периоду од 5(пет) година прије достављања понуде или
ако ово није могуће еквивалентни документ који издаје најнижи понуђени мјесечни износ за обављање комуналне
Критериј за избор најповољнијег понуђача је најнижи понуђени мјесечни износ за
надлежни судски или орган управе у БиХ, у сврху доказивања дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада по
обављање комуналне дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада по
да није проглашен кривим, правоснажном судском одлуком, домаћинству и по одвозу комуналног отпада од привредних
домаћинству
и његовог
по одвозу
комуналног
од привредних
субјеката,
испуњавање
уз испуњавање
услова уз
прописаних
у јавном
за кршење
закона у смислу
пословног
понашањаотпада
у субјеката,
јавном позиву.
периоду услова
од 5(пет)прописаних
година пријеудостављања
понуде (доказ позиву.

Редни
Максималан
Критеријум који се бодује
број
број бодова
1.
Цијена одвоза комуналног отпада по домаћинству
65
Цијена одвоза комуналног отпада по домаћинству са одвозом
2.
5
пепела у току званичне грејне сезоне
Цијена одвоза комуналног отпада по домаћинству за кориснике
3.
5
који повремено користе услуге одвоза
Цијена одвоза комуналног отпада за кориснике из тачке 1. табеле
4.
5
3.
Цијена одвоза комуналног отпада за кориснике из тачке 2. табеле
5.
5
3.
Цијена одвоза комуналног отпада за кориснике из тачке 3. табеле
6.
5
3.
7.
Цијена одвоза комуналног отпада по једном контејнеру (1,1м3)
5
8.
Цијена одвоза комуналног отпада по једном контејнеру (5,0м3)
5
УКУПНО МОГУЋИХ КОНАЧНИХ БОДОВА
100
Бодовање се врши у складу са формулама које су дате у образцу за достављање
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Бодовање се врши у складу са формулама које
су дате у образцу за достављање понуде, који се може
преузети сваки радни дан од 8:00 до 16:00 часова у
Одјељењу за стамбео-комуналне послове и заштиту
животне средине или се може преузети са веб странице
Града Бијељина.
У случају да два или више понуђача имају исти
број бодова повољнији је понуђач чија је понуда прије
запримљена у Писарници Града Бијељине.
VII
Отварање понуда ће се обавити јавно дана
06.06.2016. године, у 13:30 часова, у просторијама Градске
управе Града Бијељине.
Отварању понуда могу приступити овлаштене
или опуномоћене особе, уз доставу овјерене пуномоћи
или овлашћења.
Град Бијељина задржава право неприхваћања
нити једне понуде, без обзира на понуђене услове.
VIII
Одлуку о избору најповољнијег понуђача
донијеће Градоначелник у року од 30 дана од отварања
понуда, те ће иста бити достављена свим понуђачима
писаним путем у року од 8 (осам) дана од дана доношења
исте.
На Одлуку о избору незадовољни понуђач има
право приговора у року од 8 дана од дана доставе исте,
који подноси Градоначелнику.
У поводу преиспитивања одлуке Градоначелник
може одлуком одбацити, измијенити или уложени
приговор одбити као неоснован.
Одлука Градоначелника о приговору је коначна.
IX
Одабрани понуђач дужан је потписати уговор
о закупу у року од 30 дана рачунајући од дана доставе
позива за закључење уговора.
X
Овај јавни позив ће се објавити у Службеном
гласнику Града Бијељина, локалном листу „Семберске
новине“, дневном листу „Независне новине“, Огласној
табли Градске управе Града Бијељина и веб страници
Града Бијељина.
Све додатне информације могу се добити у
Градској управи Града Бијељини, Адреса Трг Краља Петра
I Карађорђевића 1, или на телефон 055/233-174.
Број: 02-014-1-633/16
Бијељина,
Датум, 18. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. алинеја 5. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. став 1. тачка
ђ) Статута Града Бијељине ( “Службени Гласник Града
Бијељине”, број: 08/13 и 27/13), члана 1. Одлуке о реализацији
реконструкције јавне расвјете у циљу смањења потрошње
електричне енергије на подручју Града Бијељина (“Службени
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гласник Града Бијељина” бр. 6/16), Градоначелник Града
Бијељине расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда за повјеравање
обављања комуналне дјелатности реконструкције,
управљања и одржавања дијела јавне расвјете
на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији
I ПРЕДМЕТ
Позивају се сва правна лица која су регистрована код
надлежног суда да доставе понуду за обављање комуналне
дјелатности реконструкције, управљања и одржавања дијела
јавне расвјете на подручју Града Бијељина.
II ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДАЈЕ НА УПРАВЉАЊЕ
И ОДРЖАВАЊЕ
Комунална дјелатност, односно реконструкција,
управљање и одржавање јавне расвјете повјерава се на
период од 5-12 година, а у складу са понудом понуђача.
Давалац услуге дужан је да комуналне објекте из
тачке 1. овог позива експлоатише рационално и економично,
одржавајући их у исправном стању.
Послије истека рока на који је уговор закључен,
Давалац услуга је дужан да Граду преда јавну расвјету у
функционалном и исправном стању.
Уколико у току уговореног односа кривицом
Даваоца услуга дође до раскида уговора или протекне рок
на који је уговор закључен за завршетак свих предвиђених
радова, Давалац услуга нема право на поврат средстава
уложених у објекте, опрему и уређаје.
Одржавање новоуграђених (замјена прегорјелих)
ЛЕД свјетиљки у понуђеном периоду обављаће изабрани
извођач без финансијских обавеза од стране града.
Одржавање
осталих
свјетиљки
(натријум)
одржаваће Град Бијељина.
III ЦИЈЕНА
Обављање комуналне услуге – реконструкција,
управљање и одржавање јавне расвјете у ЛЕД технологији
повјерава се другом субјекту.
Град ће Даваоцу услуга платити трошкове
реконструкције јавне расвјете на подручју дијела Града,
постављањем нових расвјетних тијела у ЛЕД технологији у
временском року који понуђач дефинише у понуди.
Сви укупни годишњи трошкови потрошње
електричне енергије, одржавања и нефункционисања
дијела јавне расвјете у сваком тренутку (око 6%) износе
око 1.160.000,00 КМ са ПДВ-ом што чини референтну
основу према којој ће се рачунати уштеда након извршене
реконструкције јавне расвјете.
IV МИНИМУМ ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Давалац услуга ће замијенити сву јавну расвјету у
Граду (осим постојеће ЛЕД расвјете) и дио јавне расвјете
у селу, што укупно износи око 9100 расвјетних тијела на
подручју Града Бијељине са новим расвјетним тијелима у
ЛЕД технологији одговарајуће снаге и јачине свјетлости.
Дио свјетиљки из Града (натријум) ће се премјестити
на сеоско подручје у износу од око 1750 комада.
Дио свјетиљки из Града и са села ће се преправити,
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премјестити и уградити на сеоско подручје у износу од око
950 комада.
Давалац услуга је дужан да одржава сва расвјетна
тијела тако да отклони све кварове или замијени неисправна
расвјетна тијела у року од пет (5) дана од дана настанка квара,
у противном Град има право на обрачун казне за сваки дан
кашњења чија висина ће бити регулисана уговором.
Давалац услуга је дужан обезбиједити програм за
праћење рада свих расвјетних тијела на подручју Града, који
ће омогућити контролу рада и јачине свих расвјетих тијела.
Давалац услуга је дужан да обезбиједи рад јавне
расвјете континуирано у складу са временским условима.
Давалац услуга је дужан да врши текуће одржавање
расвјетних тијела.
Лампе морају испуњавати стандарде:
- ENEC – European Norm Electrical Certification
(безбиједност електричног производа)
- IP 66
- IK 09
- CE – „Conformité Européenne“ (eng. European
Conformity) и представља ознаку произвођача да је производ
у складу са смјерницама ЕУ и одговарајућим Европским
нормама на које се позивају смјернице.

чињенице да понуђач није под стечајем или није предмет
стечајног поступка, осим у случају постојања важеће
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка
ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне
дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини,
- Потврде надлежне/их институција о уредно
измиреним обавезама по основу директних и индиректних
пореза,
- Овјерена фотокопија завршног рачуна правног
лица за 2015. годину, као доказ о њиховом економском
стању које гарантује успјешну реализацију уговора,
- Сертификати о траженим стандардима који су
дефинисани у члану IV овог јавног позива,
- Изјаву да ће се радови завршити у року од 150
календарских дана од дана увођења у посао.
Наведени докази прилажу се у оригиналу или у
овјереној копији, с тим да исти не смију бити старији од 90
дана рачунајући од дана подношења понуде, осим ако овим
позивом није другачије предвиђено.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки
члан групе мора испуњавати услове у погледу личне
способности и докази се достављају за сваког члана групе.

V БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА
Оргинално писмо о намјерама пословне банке за
издавање мјенице као гаранцију за добро извршење посла у
износу од 5% од укупне понуђене цијене без ПДВ-а.
Мјеницу у износу од 5% од укупне понуђене цијене
без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од дужине
трајања понуђеног рока извршења радова.
Мјеницу у износу од 3% од укупне понуђене цијене
без ПДВ-а са роком важења понуде.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде у износу
од 100.000,00КМ.

VII ТЕХНИЧКИ И ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ
ПОНУЂАЧА

VI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Сви заинересовани понуђачи треба да дотаве
сљедећа документа:
- Понуду потписану од стране овлаштене особе и
овјерену печатом понуђача,
- Актуелни извод из судског регистра о регистрацији
правног лица,
- Идентификациони број пореског обвезника,
- Овјерен потпис лица овлаштеног за заступање
(образац ОП),
- Оригинал или овјерена копија доказа о уплати
депозита за озбиљност понуде у износу од 10.000,00КМ.
Понуђачима који не буду изабрани вретит ће се уплата у року
од 15 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег
понуђача,
- Доказ о измиреним пореским обавезама,
- Потврда о ликвидности трансакционих рачуна
понуђача у пословним банкама,
- Потврда Пореске управе о испуњеној обавези
плаћања пореза и доприноса,
- Извод из казнене евиденције надлежног суда да у
кривичном поступку није осуђивано правно и одговорно
лице у правном лицу правоснажном пресудом за кривична
дјела организованог криминала, корупцију, превару или
прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или земљи у којој је регистрован,
- Извод или потврда из евиденције у којим се воде

1. Референце
A. Понуђач мора доказати да је финансирао и извео
најмање 1 референтни пројекат уговореног обезбеђивања
уштеде електричне енергије и трошкова одржавања у
области јавне расвјете, у висини од 3.000.000,00 КМ без
ПДВ-а у којем је било замијењених најмање 4.500 свјетиљки,
а који је закључен или је у реализацији у последњих 5 година,
пре објављивања овог јавног позива.
Као доказ понуђач мора приложити потврду
коју даје друга уговорена страна (јавни субјект) о уредно
извршеним уговорима.
B. Понуђач мора да располаже са извршеним
уговорима о одржавању јавне расвјете чије укупна
вриједност не може бити мања од 800.000,00 КМ са ПДВом за период од последње три године (2013. годину, 2014.
годину и 2015 годину).
Као доказ понуђач мора приложити потврду
коју даје друга уговорена страна (јавни субјект) о уредно
извршеним уговорима.
услуга

2. Квалификованост за извођење предметних

Понуђач квалификован за извођење предметних
услуга треба да има Лиценце за грађење, односно извођење
радова за које грађевинску дозволу издаје орган јединице
локалне самоуправе и то:
- Дијела електро фазе, инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења,
- Дијела електро фазе, инсталације слабе струје,
телекомуникација и аутоматика.
Као доказ да је квалификован за извођење
предметних услуга понуђач је обавезни доставити оригинал
или овјерену фотокопију (овјерена копија не старија од три
мјесеца рачунајући до дана предаје понуде) важеће Лиценце
за грађење, односно извођење радова за које грађевинску
дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе и то:
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- Дијела електро фазе, инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења,
- Дијела електро фазе, инсталације слабе струје,
телекомуникација и аутоматика.
3. Стручна оспособљеност
Понуђач мора располагати са минимално сљедећим
техничким особљем што су обавезни доказати на сљедећи
начин:
- дипломирани инжењер електротенике – јаке струје
(доставити овјерену копију дипломе, лиценце и положен
стручни испит) 1 ком,
- дипломирани инжењер електротенике – слабе
струје (доставити овјерену копију дипломе, лиценце и
положен стручни испит) 1ком,
- ВКВ радник електро струке (доставити овјерену
копију дипломе и увјерење о положеном стручном испиту) 1
ком,
- КВ радник електро струке (доставити овјерену
копију дипломе и увјерење о положеном стручном испиту) 1
ком,
- радник електро струке (доставити овјерену копију
дипломе) 10 ком,
- руковаоц хидрауличном корпом (доставити
овјерену копију дипломе) 6 ком.
Понуђач је обавезни доставити:
- Списак радника запослених код понуђача, који
обавезно мора да садржи име и презиме, матични број,
стручну спрему и занимање радника, потписан и овјерен од
стране понуђача,
- Извјештај о броју запослених радника код
понуђача издатог од стране Пореске управе РС или друге
надлежне институције уколико понуђач није са простора
Републике Српске, са датумомиздавање не старијим
од 3 мјесецарачунајући од дана предаје понуде. Број и
квалификациона структура техничког особља мора
одговарати Правилнику на основу ког је издата лиценца.
Уколико понуђач нема стално запослена лице која су
напријед наведена потребно је да приложе уговоре склопљене
са наведеним стручним кадром о обављању повремених и
привремених послова у коме ће се јасно навести да се ради о
пословима из предметне набавке и да ће наведена лица бити
стално присутна током пружања услуга.
4. Техничка опремљеност понуђача
Понуђач мора располагати са опремом у сталном
власништву и то за минимум:

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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- Аутодизалица са корпом за рад радника на висини
од минимално:
- од 7м до 10м (2 ком),
- од 11м па навише (4 ком),
- Теретно моторно возило укупне носивости до 3Т (3
ком).
Понуђач је обавезн доставити оригинал или овјерену
фотокопију листе опреме у сталном власништву потписану
од стране овлаштеног лица понуђача и то за минимум:
- Аутодизалица са корпом за рад радника на висини
од минимално:
- од 7м до 10м (2 ком),
- од 11м па навише (4 ком),
- Теретно моторно возило укупне носивости до 3Т (3
ком).
За аутодизалице приложити овјерену фотокопију
саобраћајне дозволе и употребне дозволе, а за моторна
возила укуне носивост до 3Т овјерену фотокопију
саобраћајне дозволе.
Уколико понуђач не посједује опрему у сталном
власништву дужан је да приложи оригинал или овјерену
фотокопију уговора о изнајмљивању исте у којем ће се
навести да се изнајмљују за потребе предметне набавке и на
период реализације уговора.
5. Економски услови
A. Понуђач мора имати финансијске и пословне
квалификације, што доказује, да у посљедње 2 године
(2014. и 2015.) није имао блокаду банкарских рачуна, и
да је у посљедње 2 године (2014. и 2015.) имао најмање
50.000.000,00КМ годишњег прихода.
Као доказ за економски услов понуђач треба да
достави Потврде банаке/а, код којих понуђач има отворен
рачуне и биланс успијеха за 2014. и 2015. годину.
B. Понуђач мора имати на дан подношења
понуде довољно сопствених финансијских средстава за
финансирање инвестиције од најмање 6.000.000,00КМ, а као
доказ мора приложити кредитно писмо банке.
VIII КРИТЕРИЈИ ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА
Разматраће се све благовремене приспјеле понуде
које садрже прихватљиво рјешење у погледу стандарда
енергетске ефикасности и кивалитета расвјетних тијела у
ЛЕД технолигији.
Најповољнија понуда ће се дефинисат на сљедећи
начин:

Критеријум који се бодује
Загарантована уштеда у годишњој потрошњи у односу на
референтну потрошњу у kWh
Годишња цијена плаћања Града Бијељина извођачу из уштеде
ел.енергије у коју је укључено и одржавање нових свјетиљки
Гарантни рок на све инсталиране дијелове свјетиљки и опреме
Рок изведених радова
Референс листа
Вриједност инвестиције (цијена понуде)
УКУПНО МОГУЋУХ КОНАЧНИХ БОДОВА

Максималан
број бодова
30
25
20
10
10
5
100

Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена
најмање једна понуда.
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Јавно надметање ће се одржати уколико буде
благовремено достављена најмање једна понуда.
У случају да су двије или више понуда једнако
вредноване изабраће се као најповољнији онај понуђач чија је
понуда раније запримљена у писарници Градске управе Града
Бијељина.
IX НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА
Понуде се достављају у писаном облику у затвореној
коверти на адресу Град Бијељина, Трг Краља Петра I
Карађорђевића 1, 76300 Бијељина, с назнаком „Јавни позив
– Пријава на јавни позив за прикупљање писмених понуда
за обављање комуналне дјелатности реконструкције и
одржавања јавне расвјете на подручју Града Бијељина – не
отварај“, називом и адресом понуђача.
Понуде се достављају препорученом поштанском
пошиљком или путем писарнице Града Бијељине (на истој
адреси).
Понуде без обзира на начин доставе морају бити
запримљене у писарници Града Бијељине најкасније до
16.06.2016. године до 13.00 часова.
Понуде које нису пристигле у прописаном року неће
се отварати и враћају се понуђачу неотворене.
Непотпуне понуде неће се прихватити. Алтернативне понуде
нису дозвољене.
Овај јавни позив ће се објавити у Службеном
гласнику Града Бијељина, дневном листу „Независне новине“,
Огласној табли Градске управе Града Бијељина и веб страници
Града Бијељина.
Јавни позив остаје отворен 21 дан од дана
објављивања
Понуда треба да садржи сљедеће:
1. Образац бр.1
- елаборат о понудуи,
- основне податке о понуђачу: назив, адреса, број
телефона, име и презиме контакт особе,
- понуђену висину инвестиционог улагања (КМ),
- гарантни рок за расвјетна тијела,
- референс листа,
- модел техничког рјешења.
2. План инвестиционог улагања и динамику
реализације.
3. Сертификате о стандардима:
- ENEC – European Norm Electrical Certification
- EN 62471:2008
- CE – „Conformité Européenne“ (eng. European
Conformity) и представља ознаку произвођача да је производ
у складу са смјерницама ЕУ и одговарајућим Европским
нормама на које се позивају смјернице,
- SIST EN 13 201 – Јавна расвјета.
Понуда и сви документи морају бити са понудом
написани на једном од службених језика у Босни и
Херцеговини.
X ВРИЈЕМЕ, МЈЕСТО И НАЧИН ОТВАРАЊА
ПОНУДА
Отварање понуда достављених на јавни позив ће
обавити комисија за избор најповољнијег понуђача, а коју ће
именовати Градоначелник, и одржаће се у просторијама Града
Бијељина дана 16.06.2016. године у 13:30 часова.
Отварању понуда могу приступити овлаштене
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или опуномоћене особе, уз доставу овјерене пуномоћи или
овлашћења.
Град Бијељина задржава право неприхватања нити
једне понуде, без обзира на понуђене услове.
XI НАЧИН И РОК ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА
Одлуку о одабиру најповољнијег понуђача донијеће
Градоначелник у року од 30 дана од дана отварања понуда, те
ће иста бити достављена свим понуђачима писаним путем у
року од 8 дана од дана доношења исте.
На Одлуку о избору незадовољни понуђач/
инвеститор има право приговора у року од 8 (осам) дана од
дана доставе исте, који подноси Градоначелнику.
У поводу преиспитивања одлуке Градоначелник
може одлуком одбацити, измијенити или уложени приговор
одбити као неоснован.
Одлука Градоначелника о приговору је коначна.
XII ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Са учесником чија понуда буде најповољнија, а на
основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача, закључиће
се уговор у року од 30 дана рачунајући од дана доставе позива
за закључење уговора.
Трошкове нотарске обраде уговора сноси изабрани
понуђач/инвеститор.
XIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Инсталације и расвјетна тијела јавне расвјете се могу
погледати сваки радни дан од 08.00 до 16.00 часова.
Све додатне информације могу се добити у
Градској управи Града Бијељини, Адреса Трг Краља Петра I
Карађорђевића 1, или на телефон 055/233-174.
Број: 02-014-1-660/16
Бијељина,
Датум, 24. мај 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-45/16 од 19.05.2016.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 131 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „Иве Андрића бр. 48Ц“ Улица
Иве Андрића бр. 48Ц Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „Иве
Андрића бр. 48Ц“ Улица Иве Андрића бр. 48Ц Бијељина,
Регистарски лист број: 131.
Оснивачи: 15 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Преловац Немања, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-45/16
Дана: 19.05.2016. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-48/16 од 17.05.2016. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 130 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
„Светозара Марковића бр. 3Б“ Улица Светозара Марковића
бр. 3Б Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Светозара Марковића бр. 3Б“ Улица Светозара
Марковића бр. 3Б Бијељина, Регистарски лист број: 130.
Оснивачи: 12 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
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оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Лукић Радиша, вршилац дужности
предсједника Скупштине заједнице до именовања нових
органа управљања или најдуже на 6 мјесеци од дана
доношења Одлуке.
Зоран Раниловић, овлашћено лице за заступање
заједнице пред органима управе и пред правосудним
органима и у правним пословима са трећим лицима везаним
за одржавање и коришћење зграде.
Број: 02/3-372-48/16
Дана: 17.05.2016. године

		

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

1

2.

ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПУТНОГ
ЗЕМЉИШТА
ЗА
ПОЛАГАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ВОДОВА

3

3.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ
НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

4

4.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ
ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

4

5.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
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БИЈЕЉИНА
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8.

9.

ЈИП

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈИП „СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
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ОДБОРА ЈП „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА
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8

13. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА
РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА
БИЈЕЉИНА

8

14. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА
ЈАВНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ
АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
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15. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
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ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

17.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 10

18.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
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20.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
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ПРОПИСЕ

21.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
11
ЗА ПРОПИСЕ

22.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
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24.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
12
ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО

25.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
12
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26.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
12
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

27.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
12
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

28.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА
13
СПОРТ

29.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА
13
СПОРТ

30.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА
13
КУЛТУРУ

31.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА
13
КУЛТУРУ

32.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
14
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

33.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
14
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

34.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА
ЗА
ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 14

35.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА
ЗА
ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 15
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24. мај 2016.

Службени гласник Града Бијељина
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