
Службени гласник
Града Бијељина

Година LII 12. октобар 2015. године  БРОЈ 19 / 2015

 На основу  члана  30. став 1. алинеја 11.  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана  15. 
Закона  о грађевинском земљишту Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 112/06), члана 
6. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 20/12), члана 12. став (2) Одлуке о уређењу простора 
и грађевинском земљишту („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/14) и члана  38. став (2) тачка ј) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници 
одржаној дана 8. октобра 2015. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

I
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се лицитацијом продаја  градског грађевинског 
земљишта у својини Града Бијељина, опремљеног основном 
инфраструктуром,  и то:
 к.ч.бр. 728/125    звн. “Ковиљуше“   њива 5. класе у 
површини од  5.656м2, уписаног у Лист непокретности број 
2711/7  к.о. Бијељина Село   и  земљишно-књижни уложак 
број 2420 к.о. Бијељина Село, на име Општине Бијељина као 
корисника  и  титулара права  својине са дијелом 1/1. 

 У складу са Регулационим планом  „Индустријска 
зона 3“ („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
15/2) земљиште означено као кч.бр. 728/125 к.о. Бијељина 
Село намијењено је за изградњу објеката индустрије и мале 
привреде.
 Земљиште је опремљено основном 
инфраструктуром, саобраћајницом, водоводном и  
електродистрибутивном мрежом.

II
 Почетна продајна цијена земљишта из 
тачке I ове Одлуке  износи  20,00 КМ/м2 (словима: 
двадесетконвертибилнихмарака), односно 113.120,00КМ 
(словима: стотинутринајестстотинудвадесетконвертибилн
ихмарака).

III
 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, на 
благајни Продавца.

IV
 Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, обавезан је 
уплатити у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата 
прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења 
Уговора на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у 
посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се 
сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.
 Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче 
услове за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  
непокретности.

V
 Поступак Лицитације градског грађевинског 
земљишта спровешће градска Комисија за спровођење 
јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом 
грађења, непокретности у својини општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 13/12).
 Објава Огласа за продају земљишта извршиће се  
у „Семберским новинама“, дневним новинама „БЛИЦ“,  
Огласној плочи Градске управе Града Бијељина  и веб 
страници Града  Бијељина. 

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

VII
 Купац је дужан  да у року од једне године од дана 
закључења купопродајног уговора, односно нотарске 
исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње 
објекта, а у року од двије године од дана закључења 
купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта.

VIII
 Поред купопродајног уговора купац, као 
Инвеститор,  дужан је да са Градом Бијељина закључи 
Уговор о финансирању опремања земљишта недостајућом  
инфраструктуром у складу са чланом 78. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13).
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IX
 Трошкове израде нотарске исправе, трошкове 
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и 
накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у 
грађевинско земљиште, сноси купац.
 Трошкове уписа права својине у јавним 
евиденцијама непокретности, у складу ставом 2. тачке IV 
ове Одлуке, сноси купац.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-81/15       
Бијељина,                                     
Датум, 8. октобар 2015. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка ј) 
Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници 
одржаној дана 8. октобра 2015. године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШТЕЊЕ А.Д. ‘’КОМУНАЛАЦ’’ 
БИЈЕЉИНА НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. ДВОРОВИ

Члан 1.
 Овом Одлуком додјељује се А.Д. ‘’Комуналац’’ 
Бијељина на кориштење, ради успостављања јавне пијаце, 
непокретност у Дворовима, означена као:

 - дио к.ч. број 702/1, зв. ‘’Бања Дворови’’, у нарави 
шума 2. класе, површине 3771 м2, од укупне површине од 
4001 м2, уписана у з.к. уложак број 3270 к.о. Дворови, у 
ком је Општина Бијељина уписана са правом својине са 
дијелом 1/1, а што одговара некретнинама означеним као 
дио к.ч. број 702/1, зв. ‘’Бања Дворови’’, у нарави шума 2. 
класе, површине 3771 м2, од укупне површине од 4001 м2, 
уписана у лист непокретности број 175 к.о. Дворови, у ком 
је Општина Бијељина уписана као корисник са дијелом 1/1.
 
 Непокретност се даје на кориштење на период од 5 
(пет) година, без накнаде.

Члан 2.
 Обавезе А.Д. ‘’Комуналац’’ Бијељина су:
 - да обезбиједи све тезге за рад на пијаци,
 - да одржава, чисти и уређује простор пијаце (смеће, 
отпаци, грање, трава и др.),
 - да води уредну документацију корисника простора 
пијаце,
 - да уради пијачни ред,
 - да формира цјеновник услуга на пијаци, на који ће 
сагласност дати Градоначелник,
 - да плаћа потрошњу електричне енергије и воде.

 А.Д ‘’Комуналац’’ Бијељина се обавезује да 

надлежном одјељењу Града Бијељина, подноси извјештај о 
кориштењу непокретности из члана 1. Ове Одлуке.

 А.Д. ‘’Комуналац’’ Бијељина се обавезује да 
непокретност дату на  кориштење, користи у складу са 
Законом.

Члан  3.

 Обавезе Града Бијељина су: 

 - да уреди инфраструктуру на пијаци (ограда, 
санитарни чвор, струја, расвјета, асфалт и др.),
 - да прибави неопходне дозволе,
 - да припреми Уговор о управљању и кориштењу 
пијаце у којем ће се регулисати права и обавезе потписника 
уговора.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном  гласнику Града Бијељина”.
 
 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-84/15      
Бијељина,                                     
Датум, 8. октобар 2015. године

 На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08), члана 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 ј) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 
27/13), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној 
дана 8. октобра 2015. године, донијела је

О Д Л У К У
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ УРЕЂЕЊА  ДОЊЕГ 
ТОКА РИЈЕКЕ  ЈАЊЕ  ОД  УШЋА  У  РИЈЕКУ  

ДРИНУ  ПА  УЗВОДНО НА  ДУЖИНИ ОД ЦЦА 8,0 
КМ УКЉУЧУЈУЋИ  ЗАШТИТУ ОД  БРДСКИХ  И 

УНУТРАШЊИХ ВОДА НОВОГ НАСЕЉА У ЈАЊИ

Члан 1.
 Утврђује се да је од општег интереса  уређење  доњег 
тока ријеке  Јање  од  ушћа  у  ријеку  Дрину  па  узводно на  
дужини од цца 8,0 км  укључујући  заштиту  од  брдских  и  
унутрашњих  вода  новог  насеља  у  Јањи.

 Према  Главном  пројекту Завода  за водопривреду 
д.о.о. Бијељина  уређење  доњег  тока  ријеке  Јање  одвијаће  
се  у  три  фазе.

 Корисник  експропријације је  Република  Српска.

 Инвеститор  радова  je Град  Бијељина  и  Република  
Српска.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 2.
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градоначелник Града  Бијељина и Правобранилаштво 
Републике српске – Сједиште замјеника  у Бијељини, које ће, 
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са 
Законом, провести потребне радње у циљу обазбјеђивања  
Одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег 
интереса и провођења поступка експропријације пред 
надлежном Републичком Управом за геодетске и имовинско-
правне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.

 Због  хитности  у  рјешавању  имовинско-правних  
односа  у  експропријационом  појасу, са  власницима  
непокретности  са  којима  се  може  постићи  споразум  о  
накнади у  складу  са налазом   ЈП “Дирекција за  изградњу  
и  развој  града“ д.о.о. Бијељина  о  тржишној  вриједности  
непокретности, прије  покретања поступка  експропријације, 
Град  Бијељина  може  закључити  Уговор  о  купопродаји.

 Овлашћује  се  Градоначелник  Града  Бијељина   
да  закљући  Уговор  о  купопродаји  непокретности, по 
прибављеном  мишљењу  Правобранилаштва  РС -Сједиште  
замјеника  у  Бијељини.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-79/15
Б и ј е љ и н а, 
Датум, 8. октобар 2015. године

 На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07 и 
66/08), 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 ј) Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној дана 8. 
октобра 2015. године донијела је

О Д Л У К У
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ 
ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У СКЛАДУ СА 

РЕГУЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ „ГВОЗДЕВИЋИ“

Члан 1.
 Утврђује се да је од општег интереса изградња 
објекта у области саобраћајне инфраструктуре - приступне 
саобраћајнице.
 Изградња планираног објекта проводиће се у 
складу са Регулационим планом „Гвоздевићи“ Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 16/13).

Члан 2.
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градоначелник Града Бијељина и Правобранилаштво 

Републике Српске – Сједиште замјеника  у Бијељини, које ће, 
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са 
Законом, провести потребне радње у циљу обазбјеђивања  
одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег 
интереса и провођења поступка експропријације пред 
надлежном Републичком Управом за геодетске и имовинско-
правне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-78/15
Б и ј е љ и н а,  
Датум, 8. октобар 2015. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 38. став 2. тачка б) 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници 
одржаној дана 8. октобра 2015. године, донијела је

О   Д   Л   У   К   У
О  СУФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА ИЗРАДИ 

ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ МАЈОРА ДРАГУТИНА 
ГАВРИЛОВИЋА БР. 2 У БИЈЕЉИНИ

I
 У  складу  са   Одлуком  о  суфинансирању  
извођења  радова  на  изради  фасаде  на  зградама  на  
подручју  општине  Бијељина („Службени  гласник  општине  
Бијељина“, број: 19/08), Град  Бијељина  ће  суфинансирати   
извођење  радова  на  изради   фасаде  на  стамбеној  згради 
у Бијељини у улици Мајора Драгутина Гавриловића бр. 2.

II
 Ради  обезбјеђења дијела   новчаних  средстава  за  
израду  фасаде на  згради, Заједница  етажних  власника  
стамбене  зграде  из  тачке  I ове  Одлуке  дужна  је  Граду  
Бијељина  доставити:

 1. Програм  одржавања  зграде  и  Одлуку  
Скупштине  Заједнице етажних  власника   о  извођењу  
радова  на  фасади,
 2. Документацију  о  спроведеном  поступку  јавне  
набавке  за  избор  извођача  радова,
 3.   Доказ  о  обезбјеђењу  средстава  (које  обезбјеђује  
ЗЕВ-а).

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-80/15      
Бијељина                                    
Датум, 8. октобар 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 20. 
став 3. Закона о споменицима и спомен - обиљежјима 
ослободилачких ратова („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/12) и члана 38. став 2. тачка б) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници 
одржаној дана 8. октобра 2015. године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  УДРУЖЕЊУ ПОРОДИЦА 

НЕСТАЛИХ БОРАЦА И ЦИВИЛА „СЕМБЕРИЈЕ
И МАЈЕВИЦЕ“ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА

СВИМ МАЈКАМА ПОГИНУЛИХ
СРПСКИХ СИНОВА СВИХ РАТОВА

Члан 1. 
 Овом Одлуком даје се сагласност за подизање 
споменика Свим мајкама погинулих српских синова свих 
ратова који ће бити изграђен у црквеној порти Саборног 
храма Рођење Пресвете Богородице у Бијељини (Лединци).

Члан 2.
 Финансијска средства за подизање споменика 
обезбједиће Удружење породица несталих бораца и цивила 
„Семберије и Мајевице“.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-82/15    
Б и ј е љ и н а,
Датум,  8. октобар 2015. године

 На основу члана 59. став 1. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 71/12 и 52/14), члана 30. став 1. 
алинеја 23. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 4. Уредбе о јединственом регистру штета 
(“Службени гласник Републике  Српске”, број: 59/14), 
Одлуке о алокацији кредитних средстава Свјетске банке 
- Међународне асоцијације за развој по хитном пројекту 
опоравка од поплава (“Службени гласник Републике 
Српске”, број:  13/15) и члана 38. став 2. тачка ћ) Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 37. 
сједници одржаној дана 8. октобра 2015. године, донијела је 

О Д Л У К У
О  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ

ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА   БИЈЕЉИНА

I
 У члану III Одлуке  о кредитном задужењу 
Града Бијељина број: 01-022-54/15 од 27.05.2015. године 

(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 11/15), додаје се 
алинеја 6, која гласи :
 “- период одгоде плаћања до 5 година урачунат у 
рок отплате”
У истом члану додаје се алинеја 7, која гласи:
 “- обезбјеђења кредита од стране Града: бјанко 
потписани и овјерени налози за плаћање са овјереном и 
потписаном изјавом и бјанко потписане и овјерене мјенице 
са мјеничном изјавом.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-77/15    
Бијељина,                              
Датум, 8. октобар 2015. године                                                                                  

 На основу члана 30. став 1. алинеја 12. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 
2. подтачка к) Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града 
Бијељина на 37. сједници одржаној дана 8. октобра 2015. 
године,  донијела је
            

О Д Л У К У
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЗИВИМА 

ТРГОВА И УЛИЦА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И 
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА ЈАЊА И ДВОРОВИ

Члан 1.
 У Одлуци о називима тргова и улица у Граду 
Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови (пречишћен 
текст) (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 5/15).

 а) Подручје Града Бијељина

 У члану 3. Одлуке врше се сљедеће измјене и допуне 
које гласе:
         
 У тачки 70. исправка штампарске грешке у називу 
улице умјесто ‘’СТЕВАНА КРЊИЋА’’ треба да стоји 
‘’СТЕВАНА КРНИЋА’’,           
         
 У тачки 144. умјесто назива улице ‘’МИКА 
БОСНИЋ’’ ставља се назив ‘’МИЛКА МИКА БОСНИЋ’’.      
         
 Послије тачке 221. додаје се нова тачка:
        
 ‘’222. УЛИЦА 24. СЕПТЕМБРА
 - почиње од улице Галац и завршава се код улице 
Хајдук Станкова, обухватајући лијеву и десну страну’’.

Члан 2.
 б) Подручје насељеног мјеста Јања
          
 У члану 4. Одлуке врши се измјена која гласи:
 У тачки 13. умјесто назива улице ‘’КОЛУБАРСКА’’ 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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ставља се назив ‘’МУЛА АЛИЈА САДИКОВИЋ’’.

Члан 3.
 в) Подручје насељеног мјеста Дворови

 У члану 5. Одлуке врше се измјене и допуне које 
гласе:
 Тачка 11. и 12. бришу се, а досадашња тачка 13. 
постаје тачка 11.
      
  У тачки 11. послије става 2. додаје се нови став који 
гласи:
 ‘’Павловића пут почиње од кружног тока на 
магистралном путу М-18 Бијељина - Рача, пролази кроз 
насеље Нови Дворови, насељено мјесто Дворови и Попови, а 
завршава се на граничном прелазу између БиХ и Републике 
Србије (Павловића мост).

Члан 4.
 Послије тачке г) и члана 6. додаје се нова тачка д) и 
члан 6а. који гласе:
    
 ‘’д) Подручје насељеног мјеста Дијелови

Члан 6а.
 1. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА
 - почиње од улице 8. марта и завршава се на 
Павловића путу,обухватајући лијеву и десну страну.      
    
 2. УЛИЦА 8. МАРТА
 - почиње од локалног пута Ново Село-Попови, а 
завршава се на Павловића путу, обухватајући лијеву и десну 
страну.’’      

Члан 5.
 Послије тачке д) и члана 6а. додаје се нова тачка ђ) и 
члан 6б. који гласе:
         
 ‘’ђ) Подручје насељеног мјеста Међаши

Члан 6б.
       
 1. УЛИЦА ДЈЕЦЕ АМЕРИКЕ И РУСИЈЕ
 2. УЛИЦА ДЈЕЦЕ ЕВРОПЕ
 3. УЛИЦА ДЈЕЦЕ АУСТРАЛИЈЕ
 4. УЛИЦА ДЈЕЦЕ АЗИЈЕ
 5. УЛИЦА ДЈЕЦЕ АФРИКЕ
 6. УЛИЦА ТОПОЛОВАЧА
 7. УЛИЦА ГЛАВНА
 8. УЛИЦА ЧЕТВРТА       
 

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’. 
             
 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-83/15  
Бијељина,                      
Датум, 8. октобар 2015. године

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 6. став 1. Закона о комуналним 
дјелатностима (’’Службени гласник Републике Српске’’,број: 
124/11) и члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној дана 8. 
октобра 2015. године,  донијела је
            

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ
И ДЕПОНОВАЊУ  КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

                   
Члан 1.

 У Одлуци о прикупљању, одвожењу и депоновању 
комуналног отпада (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 5/13, 22/13 и 05/14), у члану 2. послије тачке  в) додаје 
се тачка г) која гласи:

 ‘’г) Давалац комуналне услуге је јавно предузеће или 
привредно друштво коме је овом Одлуком или посебном 
одлуком Скупштине Града додијељено обављање комуналне 
дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада.’’
           

Члан 2.
 У члану 3. став 1. у тачки б), ријечи: ‘’Амајлије, 
Кованлук и Голо Брдо’’, бришу се. 
       

Члан 3.
 У члану 3. став 1. у тачки д), послије ријечи: 
‘’Рухотина’’, додају се ријечи: ‘’Амајлије, Кованлук и Голо 
Брдо.’’
      

Члан 4.
 Члан 4. мијења се и гласи:
       
 ’’(1) Комуналну дјелатност прикупљања и одвожења 
комуналног отпада на територији Града Бијељина, у зонама 
а), в), г) и д) из члана 3. ове Одлуке обавља Акционарско 
друштво ’’Комуналац’’ Бијељина, као јавно предузеће које је 
основано за обављање ове комуналне дјелатности.
 (2) Комуналну дјелатност прикупљања и одвожења 
комуналног отпада у зони б) члана 3. ове Одлуке повјерава 
се уговором привредном друштву, изабраном у поступку 
избора најповољнијег понуђача  у складу са законом.’’
          

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’. 
             
 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-85/15   
Бијељина,                                           
Датум, 8. октобар 2015. године 

 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. 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 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
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Драган  Ћурђевић, с.р.
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Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина Града Бијељина на 
својој 37. сједници одржаној дана 8. октобра 2015. године, 
донијела је

О Д Л У К У 
О ПОНИШТАВАЊУ ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ 

ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ГРАДСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

I
 Поништава се Одлука о објављивању Јавног огласа 
за именовање члана Градске изборне комисије Бијељина број: 
01-022-37/15 од 24.04.2015. године објављен у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ од 25.05.2015. године, дневним 
новинама  „Пресс“ од  29.04.2015. године и „Службеном 
гласнику Града Бијељина“ од 28.04.2015. године.

II
 Јавни конкурс се поништава у цјелости, на основу 
Рјешења Централне изборне комисије БиХ број: 06-1-07-1-
565/15 од 15.07.2015. године.

III
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и 
дневним новинама „Пресс“. 

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-86/15      
Бијељина,                                     
Датум, 8. октобар 2015. године   

 На основу члана 2.12, 2.14. и 2.15.  Изборног закона 
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 
32/07, 33/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 2. и 7. Упутства о 
утврђивању квалификација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 9/10, 37/10 
и 74/11)  и члана 38. Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина 
Града Бијељина на својој 37. сједници одржаној дана  8. 
октобра 2015. године, донијела је 

О Д Л У К У 
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

 I – Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за 
именовање једног ( 1 ) члана Градске изборне комисије 
Бијељина.

 Код избора за члана Градске изборне комисије 
Бијељина водиће се рачуна:
 1. да састав Градске изборне комисије одражава 
заступљеност конститутивних народа, укључујући и 
остале, водећи рачуна о последњем попису становништва 
проведеном на државном нивоу, што је регулисано чланом  

 2.14 Изборног закона БиХ,
 2. да састав Градске изборне комисије одражава 
равноправну заступљеност полова, што је регулисано чланом 
2.14 Изборног закона БиХ.

 II -  Мандат:
 Мандат члана Градске изборне комисије Бијељина 
траје седам ( 7 ) година и тече од дана давања сагласности 
од стране Централне изборне комисије БиХ на Одлуку 
Скупштине Града Бијељина о именовању члана ГИК-а. 

 III- Статус:
 Члан Градске изборне комисије не заснива радни 
однос.
 Члан Градске изборне комисије има право на мјесечну 
накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини накнаде за 
рад чланова Градске изборне комисије Бијељина.

 IV - Општи услови:
 1. да је лице са правом гласа- лице старије од 18 година,
 2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и 
искуством у провођењу избора.

 V – Посебни услови:
 1. да има пребивалиште на подручју Града Бијељина,
 2. да има завршен правни факултет, односно VII/1 
степен стручне спреме друштвеног смјера или завршену вишу 
школу односно VI/1 степен стручне спреме друштвеног смјера, 
(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може бити и лице 
са VII/1 степеном стручне спреме и другог смјера уколико 
посједује искуство у раду изборне комисије у трајању од 
најмање двије године од ступања на снагу Изборног закона 
Босне и Херцеговине, као и лице које има завршен правни 
факултет, односно VII/1  степен стручне спреме иако не 
посједује искуство у провођењу избора.)
 3. да посједује искуство у провођењу избора.

 Под искуством у провођењу избора подразумијева се:
 а) чланство у изборној комисији,
 б) чланство у бирачком одбору,
 ц) рад у стручним органима који су пружали помоћ у 
провођењу избора,
 д) објава стручних и научних радова из области 
избора.

 За члана Градске изборне комисије не може се 
кандидовати лице:
 1. које се не може кандидовати у смислу одредби 
чланова 1.6., 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ,
 2. које је члан највишег извршно-политичког 
органа политичке странке или коалиције ( предсједник, 
потпредсједник, генерални секретар или члан извршног 
одбора или главног одбора),
 3. које је носилац изабраног мандата или је члан 
извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним 
чланом 2.12 став (4) Изборног закона БиХ,
 4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
 5. којем је изречена казна за радњу која представља 
тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично 
одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке.
 
 VI - Потребна документа:

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 - ИГОР ОСТОЈИЋ, на лични захтјев

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-74/15    
Бијељина,                            
Датум, 8. октобар 2015. године

 На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) 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 37. сједници одржаној 
дана 8. октобра 2015. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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, именује 
се:

 -  МИЛАДИН РАКИЋ, из Бијељине

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-75/15   
Бијељина,                  
Датум, 8. октобар 2015. године   

 На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12), 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 37. 
сједници одржаној дана 8. октобра 2015. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  ИВАН СТЕВИЋ, из Бијељине разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Аграрног фонда 
Града Бијељина, због окончаног поступка јавне конкуренције. 

 Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити 
доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу 
или овјереној копији:
 1. увјерење о држављанству (не старије од шест 
мјесеци),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. доказ о стручној спреми ( диплома ),
 4. доказ о посједовању искуства у провођењу избора,
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
националној припадности,
 6. својеручно потписану и овјерену изјаву да се на 
њега не односе одредбе члана 2.3 Изборног закона БиХ,
 7. доказ о пребивалиштву на подручју Града Бијељина.

 VII - Поступак за избор:
 Са кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за 
провођење Јавног огласа ће обавити улазни интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени на адресу коју су 
означили у пријави. 

 VIII – Рок, мјесто оглашавања и  мјесто за подношење 
пријава:
 Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања овог Јавног огласа у Службеном гласнику 
Републике Српске” и дневним новинама “ПРЕСС”.
 Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће 
се рачунати од дана последњег објављивања. 
 Јавни  конкурс ће се објавити и у “Службеном 
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у 
рокове за пријављивање кандидата.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. 

 Пријаве са доказима о испуњавању општих и 
посебних услова могу се доставити лично или путем поште на 
адресу:  СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, Трг Краља Петра 
I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина, са назнаком “Комисија 
за провођење поступка по Јавном огласу за именовање једног 
члана Градске изборне комисије Бијељина- не отварати”.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-87/15
Бијељина, 
Број: 8. октобар 2015. године

 На основу члана 111б. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 69. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 
и 27/13) Скупштина Града Бијељина на својој 37. сједници 
одржаној дана 8. октобра 2015. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Разрјешава се дужности Начелника Одјељења за 
просторно уређење у Градској управи Града Бијељина 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-76/15  
Бијељина,                              
Датум, 8. октобар 2015. године   

 На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) члана 18. 
став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 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 37. сједници одржаној дана 8. октобра 2015. 
године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА

 ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  За директора Аграрног фонда Града Бијељина 
именује се:

 - ИВАН СТЕВИЋ, из Бијељине

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-77/15     
Бијељина,                                
Датум, 8. октобар 2015. године

 На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12), 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 37. 
сједници одржаној дана  8. октобра 2015. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ

ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. МЛАДЕН МИЈИЋ, из Бијељине разрјешава 
се дужности вршиоца дужности члана Управног одбора 
Аграрног фонда Града Бијељина, због окончаног поступка 
јавне конкуренције. 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-78/15       
Бијељина,                                     
Датум, 8. октобар 2015. године   

 На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) члана 5. 
став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 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 37. сједници одржаној 
дана 8. октобра 2015. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
 1.  За члана Управног одбора Аграрног фонда Града 
Бијељина именује се:

 -   МЛАДЕН МИЈИЋ, из Бијељине

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-79/15     
Бијељина,                                          
Датум, 8. октобар 2015. године   

 На основу члана 125. став 13.  Закона о основном 
образовању и васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 74/08, 71/09 и 104/11), члана 3. став 4. и члана 7. 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09 и 37/09)  и  члана 
38. став 2. тачка аж) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина 
Града Бијељина на својој 37. сједници одржаној дана  8. 
октобра 2015. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СУВО 
ПОЉЕ, БИЈЕЉИНА

 1. Разрјешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Суво Поље, Бијељина:

 -  АНИЦА ЖИВАНОВИЋ  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-80/15               
Бијељина,                                              
Датум, 8. октобар 2015. године

 На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 74/08, 71/09 и 104/11), члана 3. став 
1. тачка г) и члана 7. Правилника о избору и раду Школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 7/09 и 
37/09)  и  члана 38. став 2. тачка  аж) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на својој 37. сједници одржаној 
дана 8. октобра  2015. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СУВО 
ПОЉЕ, БИЈЕЉИНА

 1. За члана Школског одбора Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Суво Поље, Бијељина, именује се:

 - СЛАВИЦА ОБРЕНОВИЋ – као представник 
локалне заједнице 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-81/15  
Бијељина,                         
Датум, 8. октобар 2015. године   

 На основу члана 2.12, 2.14 и 2.15 Изборног закона 
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 
24/06, 32/07, 33/08, 32/10 и 18/13), члана 2., 7. и 8. Упутства 
о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 9/10, 37/10 
и 74/11)  и члана 38. Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина 
Града Бијељина на својој 37. сједници одржаној дана  8. 
октобра 2015. године, донијела је 

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

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА 

I
 У Комисију за избор члана Градске изборне 
комисије Бијељина именују се: 

 1. Драгана Љубојевић
 2. Јасна Абдулахагић
 3. Љубица Млађеновић
 4. Слађана Лекић
 5. Слађана Величковић

II
 Задатак Комисије за избор је да у складу са 
Изборним законом БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10 и 18/13) и Упутством 
о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 9/10, 37/10 и 
74/11) Скупштини Града Бијељина поднесе писани Извјештај 
у којем наводи све релевантне податке за сваку особу која је 
поднијела захтјев по јавном огласу. У наведеном Извјештају 
Kомисија за избор врши класификацију кандидата у 
погледу испуњености услова тражених јавним огласом, 
наког чега сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата 
према успјеху постигнутом на интервуу и исту доставља 
Скупштини Града Бијељина на даље поступање.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-82/15     
Бијељина,                          
Датум, 8. октобар 2015. године   

 На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) 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 37. сједници одржаној дана  8. 
октобра 2015. године, донијела је 

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

ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ
АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор три члана Управног одбра ЈЗУ 
Апотека „Семберија“  Бијељина, именују се: 

 1. Миодраг Бешлић
 2. Драгорад Васић
 3. Љубица Млађеновић
 4. Слађана Лекић
 5. Недим Хуремовић

II
 Задатак Комисије за избор је да поступа у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и Законом о систему јавних служби („Службени 
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гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12).

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-83/15     
Бијељина,                         
Датум, 8. октобар 2015. године   

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
38. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 12а Одлуке о 
оснивању ЈЗУ Апотека „Семберија“ Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 5/94, 5/96, 12/08 и 
10/10 и  „Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/13), 
Скупштина Града Бијељина      р а с п и с у ј е 

 Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ  МЈЕСТА

 I ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА «СЕМБЕРИЈА» 
БИЈЕЉИНА  (ТРИ  ЧЛАНА)  

 II    ОПИС ПОСЛОВА

 Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о 
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању 
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски 
план установе, одлучује о кориштењу средстава, у складу са 
законом и статутом установе и врши друге послове утврђене 
актом о оснивању и статутом установе. 

 III   МАНДАТ    
 Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године. 

 IV  СТАТУС
 Актом о именовању члан Управног одбора не 
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује 
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању 
висине накнада за рад чланова управних и надзорних 
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач 
Град Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 
27/13). 

 V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 

 - да су држављани БиХ – Републике Српске,
 - да су старији од 18 година,
 - да нису отпуштени из државне службе као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти  у  БиХ  
или  ентитета, три године прије објављивања  конкурса,
 - да не служе казну, изречену од  стране 
Међународног суда за бившу Југославију  и   да нису под 
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 

пријаве пред  Судом (члан  IX 1. Устава БиХ),
 - да кандидат није осуђиван за кривична дјела која 
га чине неподобним за вршење дужности.

 VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ

 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави Апотека,  
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова.

 VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

 Кандидати не могу обављати дужности, активности 
или бити на положају   који  доводи  до  сукоба  интереса,  
у  складу  са Законом о министарским,   владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске 
(“Службени гласник РС“, број: 73/08) и другим законима.
 Кандидати  не  могу  бити  лица  која су на функцији 
у политичкој странци.

 VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз  пријаву  на  конкурс  кандидати  су  дужни  
приложити доказе о испуњавању  општих и посебних 
услова, у оригиналу или овјереној копији:

 1. увјерење о држављанству (не старије од 6 
мјесеци), 
 2. извод из матичне књиге рођених, 
 3. диплому о завршеној високој или вишој стручној 
спреми, 
 4. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4., 
Конкурса,
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
 6. биографију о кретању у служби,
 7. ако посједује и друге доказе којима доказује 
резултате рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности.

 Увјерење (оригинал или овјерена копија) из тачке 
V став 5. Конкурса, да кандидат није осуђиван, уз пријаву, 
су дужни да доставе кандидати који су рођени ван подручја 
Републике Српске. За кандидате рођене у Републици 
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење 
прибавити службеним путем код надлежног Центра јавне 
безбједности.
 Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, 
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју 
су навели у пријави.
 Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу 
се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о 
заштити личних података (“Службени гласник БиХ”, бр. 
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49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне и доступне.

 IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања.
 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

 Пријаве се могу доставити лично или путем поште, 
на адресу:
 Скупштина Града Бијељина - Стручна  служба  
Скупштине  Града, 
 Трг Краља Петра I  Карађорђевића број 1, са 
назнаком “Комисији за избор”

 X ОБЈАВА КОНКУРСА

 Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и дневним новинама “ПРЕСС”.
 Јавни  конкурс ће се објавити и у “Службеном 
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у 
рокове за пријављивање кандидата.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-84/15 
Б и ј е љ и н а,             
Датум, 8. октобар 2015. године 
 

 На основу члана 22. став 1. тачка а) подтачка 3. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj: 121/12), 
члана 30. став 1. алинеја 10. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске” , број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и  члана 38. став (2) тачка и)  Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 08/13 
и 27/13), Скупштина Града Бијељина  на својој 37. сједници  
одржаној дана 8. октобра 2015. године  донијела је 

П Р О Г Р А М
 РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
 Систем заштите и спасавања представља 
обједињени облик управљања и организовања снага и 
субјеката система заштите и спасавања на спровођењу 
превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака 
заштите и спасавања људи и материјалних добара од 
посљедица елементарних непогода, техничко-технолошких 
несрећа, катастрофа, епидемија, посљедица ратних 
дејстава, тероризма и других опасности и несрећа које могу 
угрозити становништво, материјална и културна добра и 
животну средину, укључујући и мјере опоравка од насталих 
посљедица.
 Дакле заштита и спашавање  представља систем кога 
чине сљедећи субјекти: грађани, удружења, професионалне 
и друге организације, привредна друштва и друга правна 
лица, органи јединица локалне самоуправе, републички 
органи управе, Републичка управа цивилне заштите и 

Министарство унутрашњих послова.
 Снаге заштите и спашавања чине: професионалне 
и хитне службе, повјереници заштите и спашавања, 
јединице и тимови које формирају удружења грађана, 
црвени крст, штабови за ванредне ситуације, јединице и 
тимови за заштиту и спашавање које формирају привредна 
друштва и друга правна лица, надлежне организационе 
јединице министарства унутрашњих послова, штабови за 
ванредне ситуације, јединице и тимови цивилне заштите 
које формирају органи јединица локалне самоуправе, 
Републички штаб за ванредне ситуације и специјализоване 
јединице заштите и спашавања које формира Влада 
Републике Српске.
 Из напријед наведених одредби Закона о заштити 
и спашавању у ванредним ситуацијама цивилна заштита 
представља интегришући и оперативни дио система заштите 
и спашавања, односно дио снага заштите и спасавања које 
се организују у јединицама локалне самоуправе (граду-
општини).
 Сходно Закону организација и дјелатност 
цивилне заштите у систему заштите и спашавања 
обухвата личну, узајамну и колективну заштиту, мјере и 
задатке, координацију и руковођење, штабове за ванредне 
ситуације, повјеренике заштите и спашавања, јединице и 
тимове цивилне заштите, систем осматрања, обавјештавања 
и узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна лица, 
хуманитарне и друге организације оспособљене за заштиту 
и спашавање, активности које се односе на попуну, 
материјално опремање, обучавање, оспособљавање, 
мобилизацију и активирање заштите и спашавања.
 Законом о заштити и спашавању у ванредним 
ситуацијама  („Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12) прописана је надлежност Скупштине општине 
односно Града  у доношењу Програма развоја цивилне 
заштите у области заштите и спашавања.
 Програмом развоја цивилне заштите Града 
Бијељина у области заштите и спасавања, утврђују се 
основни циљеви и задаци у провођењу заштите и спасавања 
људи и материјалних добара од елементарних непогода и 
других несрећа, као и правци развоја, обучавања и опремања 
снага цивилне заштите у наредном периоду, а све у циљу 
смањења ризика од елементарне непогоде и друге несреће.
Програм развоја цивилне заштите доноси се за период од 
2015. до 2018. године. 

 Програм развоја цивилне заштите садржи:

 1. Анализу резултата до којих се дошло израдом 
Процјене  угрожености Града Бијељина од елементарне 
непогоде  и друге несреће.
 2. Организацију и спровођење заштите од 
елементарне непогоде и друге несреће.
 3. Достигнути степен заштите од елементарних 
непогода и других несрећа које угрожавају подручје Града.
 4. Основне циљеве, задатке и начин остваривања 
цивилне заштите у Граду.
 5. Дефинисање превентивних мјера.
 6. Смјернице за организовање снага и средстава 
цивилне заштите.
 7. Смјернице за спровођење обучавања и 
оспособљавања структура цивилне заштите.
 8. Очекиване трошкове и изворе финансирања 
цивилне заштите. 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 1. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО 
ИЗРАДОМ ПРОЦЈЕНЕ  УГРОЖЕНОСТИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ 
НЕСРЕЋЕ
 Процјена угрожености Града Бијељина од 
елементарне непогоде и друге несреће заснива се на реалним 
процјенама могуће угрожености људи, територије, објеката 
ифраструктуре, привредних друштава и других објеката 
на подручју Града, могућности примјене мјера заштите и 
расположивих снага за спашавање људи и материјалних 
добара у циљу отклањања посљедица несрећа. 
 Процјена угрожености од елементарне непогоде и 
друге несреће  садржајно обухвата: 
 a) опште податке о Граду који обухватају: географски 
положај и основне карактеристике Града; становништво; 
инфраструктуру; саобраћај; телекомуникације; енергетску 
структуру; водоснабдијевање; привредну развијеност, 
основне индустријске гране и стање у области друштвеног 
развоја.
 b) идентификацију ризика која обухвата: 
прикупљене информације о ризицима; преглед ризика на 
територији Града: поплаве, метеоролошке појаве-олујни 
вјетар, киша, град, сњежне падавине, поледица, суша; 
клизишта; земљотрес; пожари; техничко-технолошке 
несреће; радиолошке несреће; здравствене ризике-заразне 
болести људи животиња и биљне болести; еколошке 
опасности; неексплодирана убојна средства; структуирање 
идентификованих ризика; преглед могућих догађаја-
инцидената на подручју Града; преглед ризичних објеката на 
подручју Града; рањиве (угрожене групе) односно категорије 
становништва и систем заштите и спасавања /цивилне 
заштите у Граду Бијељина.
 c) анализу ризика која обухвата: анализу сценарија; 
листу репрезентативних ризика и сценарија; најгори могући 
сценарио; матрицу ризика на подручју Града Бијељина према 
учесталости и посљедицама; анализу капацитета; преглед 
капацитета Града Бијељина за превентивно и  интервентно  
дјеловање за смањење ризика од катастрофа и преглед 
интервентних капацитета Града Бијељина.
 d) приједлог за ниво мјера и активности који 
обухвата : приједлог за ниво мјера и активности Градске 
управе; приједлог за ниво мјера и активности Одјељења 
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту – Одсјека за 
цивилну заштиту; приједлог за ниво мјера и активности 
за смањење ризика од  :поплава, метеоролошких појава, 
клизишта, земљотреса, пожара, техничко-технолошких 
несрећа, радиолошких опасности, саобраћајних 
несрећа,несрећа на води, здравствених ризика и приједлог 
превентивних и интервентних мјера.  
 e)  доношење одлуке по приједлогу за ниво мјера 
и активности којом су утврђене мјере и активности уз 
дефинисање приоритета, извршиоца, динамике реализације-
рокова, начина финансирања и контролних механизама а 
све у циљу унапређења-подизања нивоа система заштите и 
спасавања/цивилне заштите на подручју Града
 Од идентификованих ризика на подручју Града 
Бијељина најчешће су поплаве, почев од бујичастих поплава, 
мањих ријека и потока које се дешавају готово сваке године 
услед обилних падавина и које изазивају ограничене штете, 
затим бујичастих поплава услед изливања ријеке Дрине и 
мањих ријека (у комбинацији) које се дешавају често и имају 
трајне посљедице  са великим материјалним штетама и на 
крају поплаве од великих вода ријеке Саве и ријеке Дрине 

које се дешавају ријетко али имају катастрофалне посљедице 
јер изазивају огромне материјалне штете. Посљедице се 
очитују у физичком угрожавању становништва које живи у 
високо ризичним подручјима и приобаљу наведених ријека, 
угрожавању њихове егзистенције услед изазваних штета на 
стамбеној инфрастуктури, у пољопривредној дјелатности 
којом се претежно баве односно земљорадњи и сточарству, 
великим оштећењима комплетне инфраструктуре 
(привреда, саобраћај, установе, школе) на поплављеним 
подручјима.
 Послије поплава по учесталости су пожари и то 
- пожари на отвореном простору који не изазивају веће 
посљедице, затим пожари у затвореном на стамбеним и 
пољопривредним објектима гдје долази до угрожавања 
живота у појединачним случајевима као и ограничених 
материјалних штета те пожари на индустријским објектима 
који су ријетки али изазивају велике материјалне штете. 
Годишње се на подручју Града Бијељина евидентира око 350-
400 интервенција ватрогасних јединица.
 Такође је веома учестала појава олујног вјетра и 
града готово сваке године (1-2 пута годишње), али се штете 
умањују јер је у функцији противградна заштита.
 Честа је појава активирања већ постојећих 
клизишта, посебно услед обилних киша. Последњих година 
(изузев 2014.године) карактеристична је појава екстремно 
високих температура у дужем временском периоду услед 
чега долази до појаве суша. Такође је у зимском периоду 
долазило и до екстремно ниских температура док је појава 
обилних сњежних падавина врло ријетка и то само у 
изузетно оштрим зимама.
 На подручју Града такође се дешавају и епидемије 
код људи као и код домаћих животиња.
 Поред наведених великих ризика са огромним 
материјалним посљедицама на подручју Града присутни су 
и тзв. рутински ризици који се односе на појаве, догађаје без 
веће материјалне штете по заједницу али могу да изазову 
трагичне посљедице односно жртве, а то су: саобраћајне 
незгоде, утапања у ријекама, могуће експлозије у раду са 
опасним материјама.
 Анализом ризика и капацитета за супротстављање 
ризицима, евидентно је да систем заштите и спасавања 
/ цивилне заштите Града може одговорити на ризике са 
ограниченим обимом и посљедицама односно већини 
репрезентативних сценарија, док је за подизање система 
заштите и спасавања/цивилне заштите на виши ниво 
потребно предузети низ мјера и активности од стране свих 
субјеката система.
 Мора се констатовати да је недовољна увезаност и 
координација кључних субјеката приликом планирања те 
превентивног и оперативног дјеловања као и неразумјевање 
чињенице да је бављење пословима заштите и спасавања/
цивилне заштите, обавеза читавог друштва.
 С обзиром на величину и значај Града и његову 
перманентну изложеност ризицима - елементарним 
непогодама, симболично се улагало у систем заштите и 
спасавања/цивилне заштите како са нивоа Републике 
Српске када је у питању провођење системских мјера 
и активности тако и са нивоа Града ради побољшања 
опремљености и обучености цивилне заштите. Када су у 
питању финансијска издвајања за потребе цивилне заштите 
иста је углавном била на маргинама листе приоритета.
 Поплаве  из 2010.године а поготово из 2014.године 
озбиљна су опомена да се систему заштите и спашавања/
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цивилној заштити мора посветити дужна пажња и да мора 
бити један од приоритета свих субјеката система.
 У  дијелу Процјене који се односи на приједлоге за 
ниво мјера и активности дефинисане су мјере и задаци које 
треба предузети у циљу подизања нивоа система заштите 
и спасавања /цивилне заштите, а донешеном Одлуком 
по приједлогу за ниво мјера и активности поред мјера 
и активности дефинисани су: приоритети, извршиоци, 
рокови, начин финансирања и контролни механизми у 
провођењу утврђених мјера и активности.
 Приједлог за ниво мјера и активности и доношена 
Одлука по приједлогу за ниво мјера и активности из 
Процјене угрожености Града Бијељина од елементарне 
непогоде и друге несреће представљали су основу за израду 
Програма развоја цивилне заштите у области заштите и 
спасавања у Граду Бијељина.

 2. ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ 
ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ
 На подручју Града Бијељина, с обзиром на могућу 
угроженост од елементарних непогода и других несрећа 
утврђених у Процјени угрожености и другим актима, 
припремају се, планирају и по потреби спроводе слиједеће 
мјере и задаци: 
 - осматрање, обавјештавање и узбуњивање; 
 - склањање људи и материјалних добара; 
 - заштита од удеса; 
 - евакуација; 
 - збрињавање угрожених и настрадалих; 
 - радиолошко-хемијска и биолошка заштита и 
противепидемиолошка заштита; 
 - заштита и спасавање из рушевина; 
 - заштита и спасавање на води и под водом; 
 - заштита и спасавање од пожара; 
 - заштита од неексплодираних убојних средстава и 
мина; 
 - прва медицинска помоћ; 
 - заштита и спасавање животиња и намирница 
животињског поријекла: 
 - асанација терена; 
 - заштита животне средине; 
 - заштита биља и биљних производа. 

 Све напријед наведене мјере и задатке заштите 
и спасавања проводе надлежне институције, органи, 
привредна друштва и друга правна лица, свако у својој 

области, на подручју Града  свакодневно  као своје редовне 
дјелатности. 
 Када наведени субјекти нису у стању да самостално 
извршавају послове из своје дјелатности усљед ванредних 
прилика изазваних елементарним непогодама и другим 
несрећама већих размјера, онда се у заштиту и спасавање 
укључују снаге и средства цивилне заштите и других 
субјеката према Плану заштите од елементарне непогоде и 
друге несреће Града Бијељина. Када су исцрпљени локални 
ресурси сходно потребама по Плану а у складу са Законом 
о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, другим 
прописима и процедурама, тражи се помоћ за ангажовањем 
средстава и материјалних добара других јединица локалне 
самоуправе, полиције РС, средстава и материјалних  добара 
Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта, 
ангажовање Оружаних снага БиХ те тражење међународне 
помоћи.
 За руковођење акцијама цивилне заштите на 
подручју Града, те за обављање других послова у заштити 
и спашавању а у складу са Законом о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама, основан је Градски штаб за 
ванредне ситуације као оперативно стручни орган са 
Законом утврђеним надлежностима. 
 За предузимање непосредних мјера за учешћем 
грађана у спровођењу самозаштите као и мјера заштите и 
спашавања које су од значаја за самозаштиту и учествовања 
у свим активностима цивилне заштите које се спроводе у 
акцијама заштите и спашавања људи и материјалних добара, 
на подручју Града, именовано је 900  повјереника заштите и 
спасавања.
 Као оперативне снаге ради непосредног ангажовања 
на извршавању задатака цивилне заштите, на подручју 
Града организовано је 40 јединица цивилне заштите, од чега 
20 јединица цивилне заштите опште намјене и 20  јединица 
цивилне заштите специјализоване намјене.
 У организацији и спровођењу заштите и спасавања 
ангажују се и институције, установе, привредна друштва, 
удружења грађана и друга правна лица од значаја за заштиту 
и спасавање, а која су сходно Закону о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама и  Одлуци о одређивању 
привредних друштава и других правних лица на подручју 
Града Бијељина обавезна поступати у складу са чланом 23. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.
 Прилог: Шема организације цивилне заштите у 
Граду Бијељина.
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 3. ДОСТИГНУТИ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И  ДРУГИХ НЕСРЕЋА 
КОЈЕ УГРОЖАВАЈУ ПОДРУЧЈЕ  ГРАДА
 Заштита и спасавање  од поплава
 Град Бијељина је услед богате хидрографске 
мреже, рељефа, геолошког састава земљишта и климатских 
карактеристика најугроженији од поплава. Угрожености 
поред наведених природних чинилаца знатно доприносе 
и неуређеност водотока и већим дијелом непостојање 
објеката за одбрану од поплава- насипи и пратећи објекти. 
Такође постојећи водозаштитни објекти у протеклом 
периоду нису редовно одржавани. Тек послије поплава 2014. 
године озбиљније се приступило прво поправци оштећења 
на објектима изазваним поплавама а потом реконструкцији 
и надоградњи постојећих водозаштитних објеката, те 
изградњи нових водозаштитних објеката. 
 Упоредо поред интензивног провођења 
структуралних радова сходно уоченим потребама вршена је 
и надоградња планских докумената у заштити и спасавању 
од елементарних непогода и других несрећа- посебно која се 
односе на заштиту и спасавање од поплава као и ојачавање 
постојећих људских и материјалних капацитета у заштити 
и спасавању од поплава. Град Бијељина има формирану 
Градску специјализовану јединицу цивилне заштите за 
заштиту од поплава и несрећа на води и под водом (90 
припадника) и 13 јединица цивилне заштите за заштиту од 
поплава и несрећа на води у мјесним заједницама уз ријеку 
Дрину и ријеку Саву (200 припадника). У финкцији заштите 
и спасавања од поплава су ронилачки клубови „Пантери“ и 
„Наутилус“ као и остали субјекти у Граду. Градска јединица 
је добро опремљена са опремом и материјално-техничким 
средствима (28 чамаца за спасавање, 25 ванбродских 
мотора, 100 грудњака за спасавање, 4 ронилачка комплета, 
приколица за чамце, компресор за пуњење ронилачких 
боца) док су  јединице у мјесним заједницама слабо 
опремљене. Поред наведених средстава и опреме цивилна 
заштита располаже и са већим бројем пумпи за црпање воде 
(21 пумпа на бензин, 68 електричних муљних пумпи), 50000 
врећа за пјесак и 1040 пари гумених кратких чизама. Ова 
средства и опрема добијени  су донацијом послије мајских 
поплава 2014. године. 
 Анализом ризика од поплава и постојећих 
превентивних и интервентних капацитета на подручју Града 
евидентно је да се успјешно може одговорити на поплаве 
ограничених размјера и обима док су за катастрофалне 
поплаве постојећи превентивни и интервентни капацитети 
недовољни.
 Апсолутна заштита од поплава узимајући у обзир 
евидентне климатске промјене није могућа али се систем 
заштите и спасавања од поплава у наредном периоду мора и 
даље развијати и унапређивати како би се ризик по људе свео 
на најмању мјеру а посебно материјалне штете које су после 
сваке поплаве све веће. Потребно је ради подизања степена 
заштите од поплава изградити недостајуће насипе на ријеци 
Сави и ријеци Дрини, извршити уређење ријечних обала и 
корита, ободних канала и пратећих водозаштитних објеката.
Такође потребно је унаприједити систем координације и 
управљања хидроакумулацијама  на хидроелектранама 
узводно на ријеци Дрини. На смањење материјалне штете у 
великој мјери може се утицати одговарајућим просторним 
планирањем тј. забраном градње на водоплавном подручју. 
За квалитетну припрему оперативних мјера заштите од 
поплава за унапређење мониторинга, ране најаве прогнозе, 

потребно је постојеће хидролошке станице оспособити као 
и повећати број истих, затим увођење хидролошких модела 
за прогнозу водостаја- поплава и система хидроаларма. 
 Такође је потребно даље развијати постојеће 
капацитете за провођење оперативних и интервентних мјера 
заштите и спасавања адекватном кадровском попуном, 
обуком и опремањем.
 Заштита и спасавање од пожара
 Подручје Града Бијељина може бити угрожено 
од пожара услед елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа односно људског фактора. С обзиром 
на убрзан развој Града, велику густину насељености на ужем 
Градском подручју заштити од пожара посвећује се изузетно 
велика пажња. У Граду се врши спровођење мјера заштите 
од пожара сходно Градској одлуци и Плану заштите од 
пожара. Носилац активности односно задатака на гашењу 
пожара у Граду је Територијална ватрогасна јединица 
у чијем је саставу и Одјељење у Јањи (57 оперативаца- 
ватрогасаца). Јединица је добро опремљена и обучена за 
дјеловање у гашењу пожара, техничким интервенцијама 
приликом саобраћајних удеса, као и за интервенције у 
поплавама и другим елементарним непогодама. Последњих 
година посебна пажња се посветила опремању ове јединице 
са материјално-техничким средствима и опремом тако 
да јединица посједује 17 возила (3 навална возила, 2 
комбинована возила, 2 возила са љествама, 2 возила са 
уграђеним модулом, једно возило без уграђеног модула, 4 
остала ватрогасна возила, 1 аутоцистерна за воду до 5000 
литара и 2 аутоцистерне за воду преко 5000 литара), 22 
напртњаче, 58 одјела за улазак у ватру, 12 моторних пумпи 
за воду, 2 ускочна јастука, затворену спусницу, уређај за 
извлачење дима и 12 изолационих апарата. 
 За потребе гашења пожара формирана је и Градска 
специјализована  јединица  цивилне заштите за заштиту и 
спасавање од пожара која броји 30 резервних  припадника 
цивилне заштите. Ова јединица је опремљена са личном 
опремом, напртњачама, брентачама, азбестним одјелима као 
и метлицама за шумске пожаре. Сваке године доноси се од 
стране Градског штаба за ванредне ситуације  Оперативни 
план активности  у припреми и спровођењу мјера заштите 
и спасавања од шумских и других пожара на отвореном 
простору у Граду Бијељина.
 Опремљеност и обученост је на задовољавајућем 
нивоу али је потребна дообука ватрогасаца за статус 
ватрогасац- спасиоц. 
 Заштита и спасавање од олујног вјетра, кише и 
града
 Олујни вјетар праћен обилном кишом и градом 
јавља се пар пута годишње у љетном периоду и изазива 
велике посљедице односно штете на пољопривредним 
културама, штете на стамбеним и објектима комуналне 
инфраструктуре, животне средине а ризику односно 
повредама су изложени људи директно уколико се нађу 
на отвореном простору или индиректно од посљедица 
рушења објеката. Ову метеоролошку појаву могуће је 
предвидјети али њен интезитет, тачну ужу локацију и 
вријеме испољавања тешко је детаљно предвијети од 
стране метеоролошке службе. У провођењу мјера и 
задатака заштите и спасавања од олујног вјетра, кише 
и града ангажују се Одјељење за борачко-инвалидску 
и цивилну заштиту, на праћењу времена и упућивању 
упозорења становништву о предстојећим непогодама 
путем средстава јавног информисања, хитна служба Дома 
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здравља Бијељина у пружању прве помоћи повријеђенима 
и надлежне комуналне службе у отклањању посљедица 
изазваних олујним вјетром и градом. На подручју Града 
Бијељина у функцији је и систем противградне заштите са 
24 противградне станице.
 Заштита и спасавање од клизишта
 Појава клизишта на подручју Града Бијељина 
карактеристична је за јужни и југозападни (брдски) дио 
Града. Клизишта се активирају углавном после обилних 
падавина и отапања снијега. Санација клизишта увјек 
представља сложену мјеру коју треба да рјешавају службена 
лица и која изискује знатна финансијска средства. У заштити 
и спашавању од клизишта тежиште мора бити на превенцији 
односно на геомеханичком испитивању терена за изградњу 
и забрани градње на нестабилним теренима. Појавом 
клизишта предузимају се интервентне мјере заштите и 
спасавања које проводи Градска управа уз ангажовање 
надлежних одјељења и служби као и привредних субјеката 
из ове области. 
 Заштита и спасавање од сњежних падавина и 
снијега
 Појаве обилних сњежних падавина и леда дешавају 
се ријетко на подручју Града односно у изузетно оштрим 
зимама. У циљу благовремених припрема за зимски период 
Скупштина Града сваке године доноси „Програм рада 
зимске службе“ који обухвата активности у уклањању 
снијега и сњежних наноса у зимском периоду. Носилац 
активности је Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине, а у оквиру својих надлежности и 
Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за комуналну 
полицију, Одјељење за борачко-инвалидку и цивилну 
заштиту-Одсјек за цивилну заштиту, Одјељење за мјесне 
заједнице, Територијална ватрогасна јединица и предузећа 
по Програму рада зимске службе.
 Заштита и спасавање од екстремно високих 
температура и суша
Последњих година изузев 2014. године подручје Града често 
су погађале и суше односно дуготрајни вишемјесечни 
периоди праћени високим температурама без падавина. 
Дуготрајни сушни периоди поред штете у пољопривреди и 
хидрологији узрочници су и честих  пожара на отвореном 
простору. Екстремно високе температуре утичу посебно 
на здравље старих и болесних људи, дјеце и хроничних 
болесника. Степен заштите од суше на подручју Семберије 
је незадовољавајући  с обзиром да се врши наводњавање 
пољопривредних култура на мањим површинама 
пољопривредног земљишта. У циљу смањења посљедица 
од суша пољопривредни произвођачи мораће се постепено 
преорјентисати на пољопривредне културе отпорније 
на сушу, примјену потребних агротехничких мјера као и 
изградњу система за наводњавање.
 Заштита и спасавање од заразних болести – 
епидемија
 Појава уобичајених заразних болести-епидемија 
дешава се на подручју Града повремено и исте не изазивају 
веће опасности по људе. Заразне болести код животиња 
појављују се повремено и тада представљају велику опасност 
јер се исте углавном преносе и на људе. Појави заразних 
болести код људи, животиња као и биљних заразних болести 
на подручју Града потенцијално доприносе и елементарне 
непогоде (поплаве и суше). Постојећи здравствени и 
ветеринарски ресурси Града до сада су углавном добро 
функционисали када је у питању дјеловање на спречавању 

појаве епидемија у ванредним ситуацијама. 
 Поред елементарних непогода и пожара на подручју 
Града присутни су и остали ризици који се односе на појаве, 
догађаје без веће материјалне штете за заједницу али могу 
да изазову трагичне посљедице односно жртве а у питању 
су саобраћајни удеси, утапања у ријекама, експлозије у раду 
са опасним материјама.
 За спасавање лица настрадалих у путничком 
саобраћају ангажују се екипе полиције, Службе хитне 
помоћи и Територијалне ватрогасне јединице Бијељина. 
У спасавању,потрази и вађењу настрадалих лица из воде 
ангажују се екипе Градске специјализоване јединице 
цивилне заштите за заштиту и спасавање од поплава и 
несрећа на води и под водом, ронилачки клуб „Пантери“, 
ронилачки клуб „Наутилус“ и Јединица граничне полиције.
Провођење мјера заштите
 На подручју Града Бијељина организују се и мјере 
склањања људи, евакуација људи и материјалних добара као 
и збрињавања угрожених. У Плану заштите и спасавања 
од елементарне непогоде и друге несреће планирани су 
ресурси, снаге и средства за извршавање наведених мјера.

 4. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА ЦИВИЛНЕ  ЗАШТИТЕ У  ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА

 Циљеви и задаци цивилне заштите Града Бијељина 
у периоду од 2015. до 2018. године усмјериће се на 
унапређивање организованости и ефикасности постојећег 
система  подизањем степена заштите људи и материјалних 
добара на виши ниво. Циљ је смањење ризика од 
елементарних непогода и других несрећа односно повећање 
нивоа заштите и спасавања становништва и материјалних 
добара од елементарних непогода и других несрећа – 
посебно поплава,  уз надоградњу постојећих планских 
докумената уграђивањем стечених искустава  из претходног 
периода и јачањем људских и материјалних капацитета /
опремање и обучавање. 
 Наведени  циљеви оствариће се  кроз: даљу 
нормативну доградњу прописа из области цивилне заштите; 
примјену одговарајућих превентивних мјера у заштити и 
спашавању; организовањем цивилне заштите и структура 
(субјеката) заштите и спашавања на новим основама, са 
јасним носиоцима одговорности по цивилној заштити; 
постизањем вишег нивоа опремљености и обучености 
снага цивилне заштите и подизања свијести грађана да 
се укључивањем у активности на пословима заштите и 
спашавања штите властити животи и материјална добра и 
да се на тај начин квалитет живота у Граду подиже на виши 
ниво. 
 Остваривање наведених циљева  реализоваће се 
постепено кроз провођење и извршавање задатака цивилне 
заштите у програмском периоду од 2015. до 2018. године 
уз обезбјеђење стабилног и трајног начина финансирања. 
Основ за планирање развоја система заштите и спашавања, 
као и развој, обучавање и опремање структура цивилне 
заштите Града као дијела система заштите и спасавања, јесте 
годишње планирање финансијских средстава за ту намјену 
у Буџету Града, сходно члану 153. тачка 2. Закона о заштити 
и спашавању у ванредним ситуацијама: „Општина, односно 
град у Буџету планира и издваја 2% посебних средстава, 
од којих 50% користи за предузимање превентивних 
активности, а 50% за опремање и обуку структура заштите 
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2015. години:
 − Израда и доношење Плана заштите и спасавања  
од елементарне непогоде и друге несреће Града Бијељина.
 − Израда и доношење Програма развоја цивилне 
заштите у области заштите и  спасавања.
 − Израда, доношење и реализација Годишњег 
плана и програма обучавања Штаба за ванредне ситуације, 
јединица цивилне заштите и повјереника заштите и 
спасавања.
 − Кадровски ојачати Одсјек за цивилну заштиту 
пријемом једног извршиоца на пословима организације и 
планирања – млађег стручног лица са добрим познавањем 
информатике и енглеског језика.
 − Израда и доношење Одлуке о функционисању 
савјета мјесних заједница у ванредним ситуацијама.
 − Опремање цивилне заштите са рибарским 
чизмама, комбинезонима и ронилачком опремом.
 − Опремање цивилне заштите са теренским 
возилом.
 − Формацијски ојачати у водове,одјељења 
специјализованих јединица цивилне заштите за заштиту 
од поплава и несрећа на води у мјесним заједницама.
Формирати нову јединицу у МЗ Остојићево као и вод опште 
намјене у Градској управи.
 − Спровести заједничку обуку Територијалне 
ватрогасне јединице, јединице ЦЗ за заштиту и спашавање 
од пожара као и извршити опремање ТВЈ са ватрогасним 
возилом за гашење водом, пјеном и прахом са телескопском 
руком.
 − Израда идејног и главног пројекта уређења доњег 
тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на 
дионици од 8 километара,укључујући заштиту од брдских и 
унутрашњих вода „Ново насеље“ у Јањи.
 − Санација Главног ободног канала – запад, изградња 
потпорних зидова на Главном ободом каналу, санација 
насипа ријеке Саве близу црпне станице “Тополовац” и 
ињекциони радови на гравитационом испусту ЦС „Бегов 
пут“.
 − Надвишење Савског насипа на локацији Рача у 
дужини од 3,5 километра.
 − Израда главног пројекта формирања протицајног 
профила корита р.Лукавац у дужини од 7 километара и 
р.Гњице око 5 километара, односно од ушћа у ријеку Саву па 
узводно до иза магистралног пута Бијељина-Брчко.
Један број наведених мјера и активности је реализован док 
је већи број у фази реализације.
 б) Дугорочне континуиране мјере и активности у 
наредним годинама:
 − Вршити континуирано опремање за заштиту од 
поплава.
 − Континуирано спровођење обуке припадника 
специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од 
поплава и несрећа на води и под водом, осталих јединица 
и ронилачких клубова за спасиоце и управљаче моторним 
чамцима.
 − Унапређивање координације и комуникације 
приликом израде планова за дјеловање у елементарним 
непогодама и другим несрећама.
 − Вршити одржавање постојећих канала и других 
водотока у надлежности Града.
 − Забрана градње на земљишту подложном 
клизишту на подручју Града и у старом кориту р.Дрине у МЗ 
Попови.

и спасавања“. Поред буџетских средстава опремање и 
обучавање цивилне заштите вршиће се и донацијом кроз 
развојне пројекте међународних институција из фондова 
ЕУ. Последњих година цивилна заштита је активни учесник 
у тим пројектима.
 Тежишни задаци у реализацији Програма развоја 
цивилне заштите у области заштите и спасавања Града 
и начин остваривања биће дефинисани у годишњим 
плановима и програмима рада Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту- Одсјека за цивилну 
заштиту Градске управе Града Бијељина .Тежишни задаци 
у раду цивилне заштите у наведеном периоду огледаће се 
кроз: 
 − даљу доградњу нормативних аката цивилне 
заштите Града 
 − доградњу и ажурирање Процјене угрожености, 
Планова и Програма цивилне заштите Града; 
 − доградњу личне и материјалне формације 
јединица ЦЗ, 
 − провођењу мјера заштите и спасавања; 
 − обучавање и оспособљавање свих структура 
цивилне заштите; 
 − опремање јединица са неопходном опремом; 
опремом која је у складу са европским стандардима опреме 
за заштиту и спасавање (средства за заштиту од поплава, 
пожара, спасавање из рушевина и др.);
 −  побољшање квалитета попуне јединица ЦЗ 
стручним кадровима; 
 − санација и доградња система за узбуњивање; 
 Закључно са 2018. годином планира се заокружење 
средњорочног периода у коме је потребно систем цивилне 
заштите усавршити, доградити и прилагодити новим 
принципима заштите и спасавања, опремити одговарајућом 
опремом и савременим средствима према потребама и 
могућностима Града. 

 5.  ДЕФИНИСАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА
 Превентивне  мјере и активности дефинисане 
су Приједлогом за ниво мјера и активности у Процјени 
угрожености Града Бијељина од елементарних непогода 
и других несрећа, Скупштинском Одлуком по приједлогу 
за ниво мјера и активности из Процјене угрожености и 
Одлуком о нивоу превентивних мјера и активности из 
Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће Града Бијељина.
 Основни стратешки циљ превентивних мјера је 
подизање нивоа превентивних капацитета на виши ниво у 
односу на постојеће стање како би се спријечиле односно 
ублажиле посљедице од ризика којима је изложено подручје 
Града.
 Улагањем у превенцију тј.добрим планирањем, 
уређењем простора и објеката који су у функцији заштите 
и спасавања, успостављањем ефикасног система заштите 
и спасавања као и обезбјеђењем људских и материјалних 
капацитета за извршење задатака заштите и спасавања 
вишеструко се смањују ризици по становништво, имовину, 
инфраструктуру, животну средину и остале рањиве групе 
од елементарне непогоде и друге несреће.
 Напријед наведеним одлукама дефинисане су 
превентивне мјере и активности са утврђеним   приоритетима  
,извршиоцима, одговорним лицима, роковима реализације 
и начином финансирања.
 а) Приоритетне мјере и активности планиране у 
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 − Израда пројекта санације на постојећим 
клизиштима и санација клизишта на локацији “Шубарића 
брдо” у Великој Обарској.
 − Извршити дислокацију ватрогасног дома у Граду 
- изградња новог дома.
 − Континуирано вршити инспекцијски 
надзор и контролу исправности средстава и опреме 
за противпожарну заштиту у стамбеним, пословним, 
привредним и друштвеним објектима.
 − Реализација пројекта „Активно управљање 
водама на каналу Дашница“ , на локалитету споја са 
Мајевичким ободним каналом.
 − Санација корита ријеке Лукавац на подручју 
мјесних заједница: Магнојевић, Вршани, Доња Буковица и 
Нови.
 − Санација оштећења обалоутврде р.Дрине на 
локалитету “Холандија” у Јањи  и наставак радова на 
издизању путне комуникације на локалитету “Орлово 
поље” у дужини од 3 километра у циљу заштите од поплава 
ријеке Дрине.
 − Изградња лијевог Дринског насипа по фазама. 
 − Изградња система за наводњавање у заштити од 
суша.

 6. СМЈЕРНИЦЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СНАГА И 
СРЕДСТАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 Организовање снага и средстава цивилне заштите 
врши се на основу Закона и подзаконских прописа и 
аката. Ступањем на снагу Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама,(„Службени гласник Републике 
Српске“ бр: 121/12), дефинисан је начин ангажовања и 
распоред у структуре цивилне заштите радно способних 
грађана. 
 Адекватним рјешавањем питања попуне структура 
ЦЗ, а тиме и њиховог ангажовања кроз законска рјешења 
у знатној мјери ће се побољшати функционисање система 
заштите и спасавања. 
 У том правцу постоји потреба за склапањем 
одређених споразума са привредним друштвима, 
удружењима, организацијама и другим субјектима од значаја 
за заштиту и спашавање на подручју Града за извршавање 
задатака заштите и спашавања и чињења основа (језгра) за 
формирање снага цивилне заштите. 
 Организација снага и средстава цивилне заштите 
на подручју Града врши се на основу: 
 − Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама; 
 − Уредбе о садржају и начину израде плана заштите 
од елементарне и непогоде и друге несреће; 
 − Уредбе о организацији и начину функционисања 
система осматрања,обавјештавања и узбуњивања;
 − Одлуке о утврђивању оквирне личне и материјалне 
формације штабова и јединица цивилне заштите; 
 − Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања у Граду Бијељина; 
 − Процјене угрожености Града од елементарне 
непогоде и друге несреће;
 − Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације;
 − Рјешења о именовању чланова Градског штаба за 
ванредне ситуације;
 − Одлуке о одређивању привредних друштава и 
правних лица, на подручју Града Бијељина која су обавезна 

поступати у складу са чланом 23. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама;
 − Одлуке о оснивању  јединица цивилне заштите у 
Граду Бијељина;
 − и других подзаконских аката. 
 На организовање снага и средстава цивилне 
заштите утичу људске, материјалне могућности и потребе 
Града. 
 Град Бијељина има велики број привредних 
друштава, институција, комуналних и других предузећа 
која се у својој редовној активности баве заштитом и 
спасавањем. 
 У наредном периоду потребно је да исти сходно 
Закону ураде властита планска документа и иста усагласе са 
Градским планом као и да организују заштиту и спасавање 
од потенцијалних опасности.
 Опремљеност снага цивилне заштите Града у 
погледу заштите од пожара је добра док је за заштиту од 
поплава недовољна односно постоји потреба за даљим 
опремањем јединица цивилне заштите са савременим 
средствима и опремом за заштиту и спасавање од поплава, 
спасавање из рушевина, РХБ заштите, са средставима 
везе  а која је у складу са европским стандардима.У том 
правцу неопходно је наставити са даљим опремањем 
структура цивилне заштите водећи рачуна о потребама и 
могућностима Града. 
 Значајан дио материјалних средстава, моторних 
возила, грађевинских и других машина узима се из пописа 
од власника, грађана или правних субјеката. 

 7. СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУЧАВАЊА 
И ОСПОСОБЉАВАЊА   СТРУКТУРА ЦИВИЛНЕ  
ЗАШТИТЕ
 Обавези обучавања и оспособљавања поред штаба, 
јединица, повјереника подлијежу и грађани. Обучавање се 
проводи кроз разне видове обуке као што су: предавања, 
практична обука, курсеви, семинари, презентације 
средстава, вјежбе, едукација путем пропагандног материјала 
и други специјалистички облици обучавања. Поред 
наведених облика обуке, постоји потреба за едукацијом 
дјеце и омладине у основним и средњим школама у вези 
стицања знања из области личне, узајамне и колективне 
заштите. 
 Одсјек за цивилну заштиту сходно Закону 
израђује а Градоначелник сваке године доноси Годишњи 
оперативни план и програм обучавања и оспособљавања 
штаба,  јединица цивилне заштите и повјереника заштите и 
спасавања.
 Циљ обуке је да се све структуре оспособе за 
благовремено и ефикасно извршење мјера и задатака 
заштите и спашавања на подручју Града,тежиште је дато на 
обуку специјализованих јединица цивилне заштите.
 Обука се дакле  проводи редовно према Плану и 
програму, а тежиште је дато на практично извођење обуке и 
вјежби. 
 Поред обуке и оспособљавања коју  у правилу 
изводе  радници Одсјека за цивилну заштиту и командири 
јединица, специјалистичку обуку ће изводити и стручни 
кадрови за поједине области као на примјер обука: ронилаца, 
спасилаца, за возаче моторних чамаца,ватрогасаца, 
медицинског кадра, РХБ заштите, обука за извлачење из 
рушевина и сличне специјалистичке видове обуке за које 
треба ангажовати стручне кадрове. 
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 8. ОЧЕКИВАНИ ТРОШКОВИ И ИЗВОРИ  
ФИНАНСИРАЊА
 Систем заштите и спасавања финансира се из 
буџета Града, у коме се за сваку годину, а по приједлогу 
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, 
планирају одређена средства у складу са могућностима 
Града. 
 Поред средстава из буџета Града, систем заштите 
и спасавања у области опремања и обучавања, може 
обезбиједити дио средстава од међународних донација 
и Републичке управе цивилне заштите, које се састоје у 
донирању појединих материјално-техничких средстава 
за јединице цивилне заштите специјализоване намјене 
и извођење одређене специјалистичке обуке, семинара, 
курсева за припаднике појединих јединица. 
 Последњих година цивилна заштита  узима учешће 
на међународним пројектима кроз које се такође  обезбјеђује 
набавка опреме за службу као и опреме за јединице цивилне 
заштите специјализоване намјене.
 Из буџета Града финансирају се потребе цивилне 
заштите:

 − припрема, опремање и обучавање Градског 
штаба за ванредне ситуације, јединица  цивилне заштите и 
повјереника заштите и спасавања Града и њихови трошкови 
учешћа у спровођењу мјера заштите и спасавања;
 − опремање, обучавање и рад Одсјека за цивилну  
заштиту  који је организационо у саставу Одјељења за 
борачко-инвалидску и цивилну заштиту;
 − одржавање, поправка и сервисирање опреме и 
средстава;
 − пружања помоћи непрофитабилним удружењима 
и друштвима од значаја за заштиту и спашавање Града;
 − санирање дијела штета насталих од елементарне 
непогоде и друге несреће у складу са материјалним 
могућностима и одлуком надлежног органа Града; 
 − друге потребе цивилне заштите у складу са 
Законом и другим прописима. 
 За ванредне потребе у случају већих елементарних 
непогода као што су поплаве, олујни вјетар и град, суше, 
клизишта, потребно је планирати додатна средства у буџету 
за санирање посљедица на објектима и инфраструктури, 
као и надокнаду штете грађанима.
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I -      

     

  2015.  2018.  

/    –
  

  
 

. 
. .  

    

1 2 3 4 5 6 7

1.  

   
 
  

  
 
 

  
     . 20 350,00  7.000,00

 -    1 1.500,00 1.500,00

 -
   1 1.200,00 1.200,00

 -   10 800,00 8.000,00

 . 1 5.000,00 5.000,00

  . 1 60.000,00 60.000,00

 . 1 300,00 300,00

:          83.000,00

2. 
 

  
 

      70 350,00 24.500,00 

:          24.500,00

3.  

 
 

 
 
 ( ) 

   
  
   

    

  
   

 
.  4 6.000,00  24.000,00

  
   

 
.  4 5.000,00  20.000,00

 
 .  200 150,00 30.000,00

     200 80,00 16.000,00

      2 2.500,00  5.000,00

  
(10 )   5 5.000,00  25.000,00 

    5 3.000,00  15.000,00 

:          135.000,00
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4.  

 
 

 
 
 ( ) 

   
  
  

   
  . 1 1.200,00  1.200,00 

   . 2 5.000,00  10.000,00 

   1 300,00 300,00

    
  

  
. 1 52.000,00 52.000,00 

:          63.500,00

5.  

 
 

 
  

( )  
   

  
   .  1  4.000,00  4.000,00

  
  .  30  500,00  15.000,00 

:         19.000,00

6.  

 
 

 
 
 ( ) 

 
 

 

 
    1  300,00  300,00

 
 -

    2  20.000,00  40.000,00 

:          40.300,00

7.    
  

    . 150 350,00 52.500,00

    50  40,00  2.000,00 

  50 300,00 15.000,00

:         69.500,00

      :       434.800,00  



Службени гласник Града БијељинаБрој 19 - Страна 22 12. октобар 2015.

II –      

        

   2015.  2018.   

 

/
  

 – 
   

 
  

- 
 .      

1  2  3  4 5 6  7 

1.  
   
 
  

3.000,00 3.000,00  -  1.000,00 7.000,00  

2.  

 
  

 (900 
) 

10.000,00  -  -  2.000,00  12.000,00  

3.  

 
 

 
  

   
  

5.000,00  -  15.000,00 5.000,00 25.000,00  

4.  

 
 

 
  

( )  
  

  
   

    

5.000,00  5.000,00 15.000,00  5.000,00 30.000,00  

5.  

 
 

 
  

( )   
   

  

4.000,00  -  5.000,00 2.000,00  11.000,00  

6.  

 
 

 
  

( )  
   

1.000,00  -  1.000,00  -  2.000,00 

7.  

 
 

 
  

4.000,00  -  5.000,00  2.000,00  11.000,00  
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( )  
 

  

8.    
   10.000,00  -  -  2.000,00  12.000,00  

9.    10.000,00  -  -  -  10.000,00

      :  120.000,00 

I  -        434.800,00
II -       120.000,00

III –      80.000,00 

      634.800,00 

 III – ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗА ПОТРЕБЕ 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У ПЕРИОДУ ОД 2015. ДО 2018. 
ГОДИНЕ 

 1. Поправка и одржавање  сирена за узбуњивање на 
подручју Града. 10.000,00КМ
 2. Поправка, одржавање и сервисирање опреме 
цивилне заштите. 20.000,00КМ.

 Поред напријед наведених трошкова из буџета Града 
финансирају се трошкови рада и функционисања Одсјека 
за цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина који је 
организационо у саставу Одјељења за борачко-инвалидску 
и цивилну заштиту. Тежишни задаци и начин остваривања 
активности Цивилне заштите Града Бијељина, као и 
потребна средства за поједине године у периоду од 2015. до 
2018. године биће исказани у годишњим програмима рада. 
 Након Скупштинског усвајања овај Програм биће 
објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-88/15 
Бијељина,                     
Дана, 8. октобар 2015. године

 На основу члана 195. Закона о водама (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 50/06) и члана 38. став 2. 
подтачка г. Статута Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 08/13 и 27/13), Скупштина Града 
Бијељина  на 37. сједници одржаној дана 8. октобра 2015. 
године, донијела је 

П Р О Г Р А М 
O ДОПУНИ ПРОГРАМА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА 
ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ 

НАКНАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

 У Програму  о начину коришћења новчаних 
средстава прикупљених на основу прихода од посебних 

 3. Провођење мјера заштите и спасавања (заштита 
од пожара, поплава, вађење утопљеника и уклањање 
неексплодираних убојних средстава).   50.000,00КМ. 
  У К У П Н О: 80.000,00 КМ
 За опремање, обучавање и друге потребе у 
извршавању задатака цивилне заштите Града Бијељина, у 
периоду од 2015. до 2018. године неопходно је планирати и 
обезбиједити средства у износу од 634.800,00КМ од чега за:

водних накнада за 2015. годину усвојен од стране Скупштине 
града на 31. сједници одржаној дана 12. марта 2015. године, 
под бр. 01-022-29/15 и у допуни програма која је усвојена 
од стране Скупштине града на 35. сједници одржаној дана 
25. јуна 2015. године, под бр. 01-022-68/15, врши се допуна 
пројеката под редним бројем III) Потребе Градске управе 
Града Бијељина, тако што се иза подтачке е) додаје сљедећа 
подтачка:

 ж) Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања...........
................. 50.000,00 КМ

 Средства прикупљена у буџет Града на име посебних 
водних накнада су намјенска и могу се користити на начин 
прописан Законом о водама и овим Програмом.

 Надзор и координацију над спровођењем овог 
Програма и намјенским трошењем новца од посебних 
водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно 
Одјељење.
 
 Након скупштинског усвајања ова допуна Програма 
биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГАРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-89/15
Бијељина,
Датум, 8. октобар 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 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 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама 
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број:3/15), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-01(2 Лот-а)/15
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-01(2 Лот-а)/15

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

 ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА 

 Лот 1 – Чишћење јавних површина  у прољетном, 
љетном, јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и 
насељеном мјесту Јања 
 Лот 2 – Одржавање јавних зелених површина 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
550.000,00 КМ (НЕТО=470.085,47КМ), за Лот 1 = 330.00,00 
КМ (НЕТО=282.051,28 КМ), за   Лот 2= 220.000,00 КМ. 
(НЕТО=188.034,19 КМ) Средства ће бити обезбијеђена из 
буџета за 2016. годину са буџетске ставке ‘’Финансирање 
комуналне потрошње , јавна хигијена  и одржавање зелених 
површина ‘’, економски код: 412 800; потрошачка јединица 
0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних услуга 
за оба Лот-а  је од 01.01.2016. године 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: 02-404-107/15
Б и ј е љ и н а, 
Датум, 16.09.2015. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 8. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број: 03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПП-01-Анекс II дио Б

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
ПП-01-Анекс II дио Б

II
 За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду, 
вршиће се јавна набавка следећих услуга:

 Регистрација пољопривредних – земљорадничких 
задруга и удружења пољопривредних произвођача на 
руралном подручју Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 2.000,00 КМ.(НЕТО=1.709,40 
КМ). Средства  ће бити обезбијеђена  из буџета за 
2015. годину са буџетске ставке: ‘’Афирмација домаће 
пољопривредне производње, студије, сајмови, туризам’’, 
потрошачка јединица 0005150; економски код 415 200.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б.

V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга је од 
дана потписивања до 31.12.2015.године.                        

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

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

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

Број: 02-404-113/15 
Бијељина, 
Датум: 21.09.2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. 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 града Бијељина’’, 
број: 03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-01/15
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-н-01/15

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

 Израда елабората за провођење експропријације 
непокретности по Главном пројекту уређење доњег тока 
ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини 
од цца 8,0 км укључујући заштиту од брдских и унутрашњих 
вода Новог насеља у Јањи

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 30.000,00 КМ (НЕТО=25.641,00 КМ). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке: 
‘’Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, 
електро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу 
и развој, надзор, пројектовање’’ економски код: 511 100 – 
субаналитика трезора 37; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда.

V
 Крајњи рок завршетка услуга је 15 (петнаест) дана 
од дана увођења у посао, а најкасније до 31.12.2015.године.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-115/15
Б и ј е љ и н а, 
Датум, 29.09.2015. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 8. 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: 03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-01-Анекс II дио Б

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-01-Анекс II дио Б
 

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

 УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА  
УРЕЂЕЊЕ ДОЊЕГ ТОКА  РИЈЕКЕ ЈАЊА ОД УШЋА  У 
РИЈЕКУ ДРИНУ ПА УЗВОДНО  НА ДУЖИНИ  ОД ЦЦ 8 
КИЛОМЕТАРА  УКЉУЧУЈУЋИ ЗАШТИТУ  ОД БРДСКИХ 
И УНУТРАШЊИХ ВОДА НОВОГ НАСЕЉА У ЈАЊИ , СА 
СРПСКОГ НА ТУРСКИ ЈЕЗИК    
                                                               

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 4.500,00 КМ.(НЕТО=3.846,15 
КМ). Средства  ће бити обезбијеђена  из буџета за 2015. 
годину са буџетске ставке: „Расходи за стручне уислуге’’, 
потрошачка јединица 0005170; економски код 412 700. .

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б.

V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга је 
20 календарских дана од дана увођења у посао , а обавеза 
наручиоца услуга је да изабраног пружаоца услуга уведе у 
посао  у року од 10 дана од дана потписивања уговора .  

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-116/15
Б и ј е љ и н а, 
Датум, 01.10.2015. године

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 19 - Страна 26 12. октобар 2015.

 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 70. 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 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке БиЗ-01-у1/15 
 

I
 У поступку јавне набавке путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку радова: “ Утврђивање вишка 
и утврђивање мањка радова на санацији породичних 
стамбених објеката породица погинулих бораца, Додатни 
уговор на уговор број: 02-404-64/15 од 26.06.2015.године’’, на 
преговоре је позван  понуђач :

 - Д.О.О. ‘’Призма’’ 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 и проведених преговора прихваћена понуда:

 Д.О.О. ‘’Призма’’, Бијељина, са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 10.507,89 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404-111/15 од 
02.10.2015.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: 02-404-111/15
Б и ј е љ и н а, 
Датум, 05.10.2015. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. 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 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,03/15,Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  СКП-24(2 лота)-15

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.09.2015. 
године и у Сл.гласнику Бих бр.74 /15 од 21.09.2015.године, 
а која се односи на набавку услуга : “ Организовање зимске 
службе на подручју Града Бијељина у сезони 2015/2016“, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Организовање зимске службе на подручју 
Града Бијељина у сезони 2015/2016.- рад комплетне 
механизације на чишћењу и посипању свих улица у 
Бијељини и Јањи

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 Лот 2: Организовање зимске службе на подручју 
Града Бијељина у сезони 2015/2016.- рад комплетне 
механизације на чишћењу и посипању путева на подручју 
Града Бијељина
 
 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

II 
 Лот 1: Организовање зимске службе на подручју 
Града Бијељина у сезони 2015/2016.- рад комплетне 
механизације на чишћењу и посипању свих улица у 
Бијељини и Јањи

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде прихваћена понуда,

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 99.964,80  КМ

 Лот 2: Организовање зимске службе на подручју 
Града Бијељина у сезони 2015/2016.- рад комплетне 
механизације на чишћењу и посипању путева на подручју 
Града Бијељина

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом као и да је понуђач уз понуду 
доставио сву документацију тражену изјавама из члана 45. и 
47. Закона о јавним набавкама БиХ,  те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде прихваћена понуда,  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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изградња – реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица, 
засеок Вујићи, а у складу са измјеном техничког рјешења 
пројектанта (ЈП Дирекција за изградњу и развој града, 
Бијељина),Додатни уговор 1 уз основни уговор број:02-404-
67/15-Лот 1 од 06.07.2015.године’’, на преговоре је позван  
понуђач :

 - Д.О.О. ‘’Радиша’’ 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 и проведених преговора прихваћена понуда:

 Д.О.О. ‘’Радиша’’, Бијељина, са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 5.163,85 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404-112/15 од 
08.10.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-112/15 
Бијељина 
Датум: 09.10. 2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. 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 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,03/15,Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  СКП-32(2 лота)-15

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 11.09.2015.

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 79.903,98  КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 102/15 
од 05.10.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина дужан 
је да у року од 7 (седам) 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  ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке 
за лот 1. 

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

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 102/15
Бијељина 
Датум: 06.10.2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. 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 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке СКП-29(ц1,3 лота)-лот 1-у1/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку радова: “Утврђивање вишка и 
мањка потребних радова приликом реализације пројекта 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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године и у Сл.гласнику Бих бр.74 /15 од 21.09.2015.године, 
а која се односи на набавку радова : “  Санација дијела 
некатегорисане путне мреже на подручју Града Бијељина “, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Санација – пољунчавање дијела 
некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина

 1. ДОО „Јовић С &Д“ Угљевик

 Лот 2: Пошљунчавање дијела некатегорисаних 
путева на подручју Града Бијељина 

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

II 
 Лот 1: Санација – пољунчавање дијела 
некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, али цијена понуде превазилази 
средства предвиђена буџетом уговорног органа. 
Поступак за Лот 1 се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
је цијена прихватљиве понуде знатно већа од осигураних 
средстава за предметну набавку.

 Лот 2: Пошљунчавање дијела некатегорисаних 
путева на подручју Града Бијељина 

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде прихваћена понуда,

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 55.958,79  КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 103 /15 
од 07.10.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина дужан 
је да у року од 7 (седам) 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  ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке 
за лот 2. 

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

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 103/15 
Бијељина 
Датум: 09.10.2015. године 

 На основу члана 30 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), 
Градоначелник доноси

О Д Л У КУ 
о локацијама за постављање киоска 

на подручју Града Бијељина

I
 На приједлог Стручне комисије за избор локација 
на које се постављају киосци на подручју Града Бијељина, 
одређују се сљедеће локације за постављање киоска на 
подручју Града Бијељина:

 1. Раскршће улица Душана Баранина и Пере 
Станића, к.п. број 1747/1 к.о. Бијељина 1;
 2. Улица Карађорђева, Дворови (код ресторана 
„Глобус“), к.п. број 1495 к.о. Дворови;
 3. Раскршће улица Меше Селимовић и Књегиње 
Милице, к.п. број 5186 к.о. Бијељина 2;
 4. Раскршће улица војводе Степе и браће Гаврић, 
к.п. 2499/2 и 2499/12 обје к.о. Бијељина 2;
 5. Раскршће улица Гаврила Принципа и Доситеја 
Обрадовића, к.п. 2398/2 к.о. Бијељина 1.

II
 Земљиште за постављање киоска издаће се у закуп 
у складу са Одлуком о коришћењу јавних површина за 
постављање монтажних објеката – киоска и покретних 
тезги.
 Постављање киоска извршиће се у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу и важећом 
просторно – планском документацијом

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

Број:02-014-1-1187/15    
Датум: 09.10.2015. године                                       

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 30 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), 
Градоначелник доноси

О Д Л У КУ 
о локацијама за постављање киоска  

на подручју Града Бијељина

I
 На приједлог Стручне комисије за избор локација 
на које се постављају киосци на подручју Града Бијељина, 
одређују се сљедеће локације за постављање киоска на 
подручју Града Бијељина:

 1. Трг ђенерала Драже Михаиловића, к.п. број 2516 
к.о. Бијељина 2;
 2. Улица Незнаних јунака, к.п. број 6448 к.о. 
Бијељина 1;
 3. Раскршће улица Српске добровољачке гарде и 
краља Драгутина, к.п. број 5175/1 к.о. Бијељина 2;
 4. Улица Карађорђева, к.п. број 3448 к.о. Бијељина 2;
 5. Раскршће улица Незнаних јунака и Стефана 
Дечанског, к.п. број 6441 к.о. Бијељина 1;
 6. Раскршће улица Српске добровољачке гарде и 
Јована Дучића, к.п. број 2474/1 и 2068/4 обје к.о. Бијељина 
2 – два киоска;
 7. Раскршће улица Атинска и Жртава фашистичког 
терора, к.п. број 3721 к.о. Бијељина 2;
 8. Улица Мајевичка, к.п. број 2516 к.о. Бијељина 2;

II
 Земљиште за постављање киоска издаће се у закуп 
у складу са Одлуком о коришћењу јавних површина за 
постављање монтажних објеката – киоска и покретних 
тезги.
 Постављање киоска извршиће се у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу и важећом 
просторно – планском документацијом.

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

Број:02-014-1-1196/15                                                           
Датум: 09. октобар 2015. године                                       

 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“ број: 8/13 и 27/13), члана 13. Правилника  
о поступцима задужења, коришћења и расходовања опреме 
и ситног инвентара  („Службени гласник Града Бијељина“, 
број:6/13) Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и:

О Д Л У К У
о расходовању имовине на основу Извјештаја

Комисије о расходовању средстава Града Бијељина
са стањем на дан  01.07.2015. године

I
 Искњижити вриједност рачунарске опреме која 

због техничке неисправности више није у функцији и 
иста се не може поправити и то набавне вриједности 
од 3.481,15 КМ, отписане вриједности 3.481,15 КМ на 
контима 011222-Рачунарска опрема и 011229- Корекција 
вриједности канцеларијске опреме, алата и инвентара.

II
 Искњижити вриједност расходоване 
канцеларијске опреме због дотрајалости и 
физичког оштећења (поломљене и оштећене радне 
столице ) у набавној вриједности од 195,99 КМ, 
отписаној вриједности од 113,91 КМ на контима 
011221-Канцеларијски  намјештај и 011229- Корекција 
вриједности канцеларијске опреме,алата и инвентара, 
а  разлику за износ садашње вриједности од 82,08 КМ 
евидентирати на конто 471913- Губици по основу 
расходовања имовине.

III
 Извршити усклађивање помоћне евиденције са 
стањем главне књиге, након извршених књижења по 
овој Одлуци. 

V
 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 
за финансије.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1102/15
Бијељина, 22.09.2015. године

 У циљу пружања помоћи Савјетима мјесних 
заједница на подручју Града Бијељина приликом извршавања 
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања/
цивилне заштите на подручју своје мјесне заједнице а у 
вези са чланом 6. став (1) Одлуке о мјесним заједницама 
на подручју Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 16/13), те на основу члана 22. став (1) тачка 
б) подтачка 21. Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
121/12) и члана 62. став (1) тачка ј) Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), 
Градоначелник Града Бијељина дана 01.10.2015. године 
доноси:

У  П  У  Т  С  Т  В  О
ЗА РАД САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 

ПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ И ОПЕРАТИВНИХ 
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД  

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У 
РЕДОВНИМ И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

 I УВОД

У мјесној заједници грађани задовољавају између осталих, 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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заједничке интересе и потребе и у области заштите и 
спасавања/цивилне заштите. Орган мјесне заједнице 
је Савјет кога представља Предсједник савјета. Савјет 
мјесне заједнице сарађује са органима Града у извршавању 
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања 
од елементарних непогода и других несрећа а најчешће од 
поплава а затим и од олујног вјетра, обилне кише, града, 
клизишта, обилних сњежних падавина, екстремно високих 
и ниских температура, суша, пожара и других несрећа које 
се испољавају на подручју мјесне заједнице.

 II ПРЕДУЗИМАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

 У редовним ситуацијама у предузимању 
превентивних мјера заштите и спасавања Савјет мјесне 
заједнице:
 - Сарађује и активно учествује у попуни планираних 
структура цивилне заштите на подручју мјесне заједнице 
(предлаже повјеренике заштите и спасавања и припаднике 
јединица цивилне заштите).
 - Учествује у организовању обучавања и 
оспособљавања, јединица цивилне заштите, повјереника 
заштите и спасавања и грађана за спровођење личне, 
узајамне и колективне заштите.
 - На захтјев Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту доставља тражене податке са свог подручја 
који су од значаја за планирање, организовање и провођење 
заштите и спасавања људи и материјалних добара (подаци о 
људству и материјално техничким средствима од значаја за 
цивилну заштиту).
 - Проводи активности око праћења стања на 
подручју мјесне заједнице и благовремено обавјештава 
о угрожености људи и материјалних добара на кратки 
телефон 121 који је у функцији 24 часа.

 III ПРЕДУЗИМАЊЕ МЈЕРА ПРИПРАВНОСТИ

 Приликом непосредне опасности од елементарне 
непогоде и друге несреће Савјет мјесне заједнице проводи 
од надлежних наређене мјере приправности:
 - Учествује у информисању локалног становништва 
о предстојећим опасностима и предузимању потребних 
мјера заштите и спасавања односно врши преношење 
упозорења Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту и Градског штаба за ванредне ситуације о 
надолазећим опасностима и предузимању превентивних 
мјера заштите.
 - Врши увођење дежурства у сједишту мјесне 
заједнице.
 - Непосредно врши праћење стања и извјештава о 
стању Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 
и Градски штаб за ванредне ситуације.
 - Обезбјеђује приправност повјереника заштите и 
спасавања и јединица цивилне заштите на свом подручју.
 - Врши припреме за евакуацију најугроженијих 
категорија становништва (старих, болесних, жена са дјецом 
и трудница) са свог подручја.
 - Врши припреме за прихват и смјештај евакуисаних 
лица на свом подручју.

 IV ПРЕДУЗИМАЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

 Проглашавањем ванредне ситуације на дијелу 
или цјелокупном подручју Града Бијељина, Савјет мјесне 
заједнице учествује у спровођењу мјера и задатака заштите 
и спасавања људи и материјалних добара на свом подручју:
 - Непосредно сарађује и учествује у провођењу 
мобилизације људи и материјалних добара на свом подручју 
за потребе заштите и спасавања.
 - У сарадњи са Градским штабом за ванредне 
ситуације на предлог Савјета врши се ангажовање 
и упућивање припадника јединице (спасилаца) на 
најугроженије рејоне ради пружања помоћи угроженим 
лицима или њиховој евакуацији.
 - По наређеној евакуацији воде евиденцију о 
евакуисаним лицима из мјесне заједнице и иста упућују на 
мјеста прихвата.
 - Учествује у организацији прихвата и смјештаја 
евакуисаних лица са угрожених мјесних заједница у 
планиране објекте на територији своје мјесне заједнице.
 - Учествује у организацији и ангажовању 
становништва и материјалних добара у провођењу 
радних активности на објектима за одбрану од поплава те 
ангажовању у рашчишћавању локалних путних праваца од 
обилних сњежних падавина на подручју мјесне заједнице у 
зимском периоду.
 - Поред евакуације угрожених људи организује и 
евакуацију угрожене стоке.
 - Од Градског штаба за ванредне ситуације траже 
додатне снаге и средства у провођењу заштите и спашавања 
уколико су им ангажоване снаге недовољне.
 - Такође од Градског штаба траже достављање 
најнеопходнијих намирница (хране, воде и др. потребштина) 
уколико ванредно стање потраје, и врши расподјелу 
достављене помоћи.
 - Доставља Градском штабу за ванредне ситуације 
информације о стању на подручју мјесне заједнице.
 - По престанку опасности - укидању ванредне 
ситуације Савјет мјесне заједнице остварује пуну сарадњу са 
надлежнима у Градској управи Града Бијељина на провођењу 
санације односно отклањању посљедица од елементарних 
непогода и других несрећа.
 - Остварује сарадњу са градском Комисијом за 
процјену насталих штета од елементарних непогода.
 -  Организује разне облике хуманитарне помоћи на 
свом подручју као и расподјелу пристигле помоћи.

 V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 У провођењу напријед наведених мјера и задатака 
непосредну помоћ Савјетима мјесних заједница пружаће 
Одсјек за послове мјесних заједница Градске управе Града 
Бијељина. 

 Даном ступања на снагу овог Упутства престаје да 
важи Упутство за рад савјета мјесних заједница у провођењу 
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од 
поплава број 02-85-3/13 од 09.04.2013. године.

 Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Број: 02-014-1-1154/15
Бијељина,       
Датум, 01.10.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу  члана  43. алинеја 5.  Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  62. став 1. тачка 
ђ) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, бр.8/13 и 27/13), Градоначелник Града Бијељина 
дана  02.10.2015. године доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ЗА 

“ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ 2” У БИЈЕЉИНИ

I
 Образује се Координациони  тим за “Индустријску 
зону 2” у Бијељини у следећем саставу:
 1. Миладин Ракић, самостални стручни сарадник 
у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине,  координатор
 2.  Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника, 
члан
 3. Миле Пејчић,  ВД начелник Одјељења за привреду 
и пољопривреду, члан
 4. Љубинко Стевановић, извршни директор у ЈП 
“Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, 
члан
 5. Бојан Ђокић, самостални стручни сарадник у 
Кабинету Градоначелника - Одсјек за локални економски 
развој и европске интеграције, члан.

II
 Задатак Координационог тима из тачке I овог 
Рјешења је:
 - координација активности и предлагање динамике 
рада укључених органа и организација на припреми 
документације неопходне за изадавање одговарајућих 
одобрења и дозвола за комунално и инфраструктурно 
опремање земљишта у складу са  “Регулационим планом 
Индустријска зона 2” (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 23/07),
 - иницирање благовременог покретања поступака 
израде одговарајуће тендерске документације и спровођења 
поступака јавних набавки за избор извођача радова на 
изградњи инфраструктуре у “Индустријској зони 2”, 
 - опште праћење реализације уговора на изградњи 
комуналне инфраструктуре,
 - учешће у предлагању динамике и начина 
маркетиншке промоције “Индустријске зоне 2”,  као и 
предлагању   критеријума у поступку припреме јавног 
позива/огласа за продају односно заснивање права 
грађења на  уређеним грађевинским   парцелама градског 
грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у 
“Индустријској зони 2”,
 - координација свих других активности које ће 
резултирати благовременим покретањем и извршењем 
послова и задатака укључених органа, предузећа и 
других субјеката са циљем привођења намјени градског 
грађевинског земљишта у складу са “Регулационим планом 
Индустријска зона 2”.

III
 Координациони тим редовно обавјештава 
Градоначелника о току планираних активности и предлаже 

мјере и активности које су потребне у циљу ефикаснијег 
рада надлежних органа и служби.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1156/15
Б и ј е љ и н а, 
Датум, 02.10.2015. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) 
Градоначелник Града Бијељина, д о н и о   ј е:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 У  Стручни тим за реализацију пројекта „Увођење 
ГИС система до унапређења квалитета јавних услуга у Граду 
Бијељина“ (у даљем тексту: Стручни тим), именују се: 

 1. Владо Симеуновић, координатор,
 2. Драган Вујић, члан,
 3. Зоран Раниловић, члан,
 4. Душан Савић, члан,
 5. Анкица Тодоровић, члан,
 6. Миладин Ракић, члан,
 7. Богдан Тадић, члан.

II
 Задатак Стручног тима је да: дефинише и израђује 
пројектни задатак, дефинише структурни модел ГИС,  
израђује све случајеве коришћења, припрема приједлог 
за расписивање јавне набавке, дефинише модел података 
и начин њиховог прикупљања на интерном и екстерном 
нивоу после избора најбољег понуђача, прати процес израде 
појединих софтверских алата, по завршетку пројекта, 
заједно са софтверском кућом тестира модел, организује 
јавну презентацију пројекта, организује обуку корисника, 
успоставља структуру за пуњење базе података, прати и 
врши евалуацију система.
 Стручни тим је обавезан да након реализације 
пројекта достави Извјештај Градоначелнику.
  

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

Број: 02-014-1-1150/15        
Б и ј е љ и н а,                                                                                
Датум, 01. октобар 2015. године                                             

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК БИЈЕЉИНЕ

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05,118/05 и 98/13), члана 11. Закона о граду („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 70/12 ), члана 62. Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник града Бијељина 
“, број: 8/13 и 27/13), члана 1. Одлуке о награђивању 
волонтерског активизма у општини Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 6/11) и Правилника о 
критеријумима и поступку за додјелу признања града за 
волонтирање („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
15/11 и 17/12), Градоначелник Бијељинe,  расписује:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Република Српска 
 Градска управа Бијељина
 Краља Петра Првог Карађорђевића 1
 Комисија за додјелу признања за волонтерски 
активизам, са назнаком:
 НЕ ОТВАРАЈ !

VIII
 О резултатима конкурса за избор кандидата, сви 
учесници ће бити обавјештени писменим путем.
                      
 НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ 
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ !
                                                
Број:02-014-1-1148/15            
Бијељина,                             
Датум: 01.10.2015.године                                                          

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

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

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШТЕЊЕ А.Д. 
„КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА НЕПОКРЕТНОСТИ У 
К.О. ДВОРОВИ

ОДЛУКА О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ УРЕЂЕЊА ДОЊЕГ 
ТОКА РИЈЕКЕ ЈАЊЕ ОД УШЋА У РИЈЕКУ ДРИНУ ПА 
УЗВОДНО НА ДУЖИНИ ОД ЦЦА 8,0 КМ УКЉУЧУЈУЋИ 
ЗАШТИТУ ОД БРДСКИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА 
НОВОГ НАСЕЉА У ЈАЊИ

ОДЛУКА О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГАДЊЕ ПРИСТУПНЕ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ У СКЛАДУ СА РЕГУЛАЦИОНИМ 
ПЛАНОМ „ГВОЗДЕВИЋИ“

ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА ИЗРАДИ 
ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ МАЈОРА ДРАГУТИНА 
ГАВРИЛОВИЋА БР. 2 У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ УДРУЖЕЊУ 
ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ БОРАЦА И ЦИВИЛА 
„СЕМБЕРИЈЕ И МАЈЕВИЦЕ“ ЗА ПОДИЗАЊЕ 
СПОМЕНИКА СВИМ МАЈКАМА ПОГИНУЛИХ 
СРПСКИХ СИНОВА СВИХ РАТОВА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ 
ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
НАЗИВИМА ТРГОВА И УЛИЦА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА 
И НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА ЈАЊА И ДВОРОВИ

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ И ДЕПОНОВАЊУ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ОДЛУКА О ПОНИШТАВАЊУ ОДЛУКЕ О 
ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА 
ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

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

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

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ 
ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
СУВО ПОЉЕ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
СУВО ПОЉЕ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ АПОТЕКА 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ 
МЈЕСТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРОГРАМ О ДОПУНИ ПРОГРАМА О НАЧИНУ 
КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД 
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-01(2 Лот-а)/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПП-01-Анекс II дио Б

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-01/15

САДРЖАЈ
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31
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ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-01-Анекс II дио Б

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БиЗ-01-у1/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-24(2 лота)/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-29(ц1, 3 лота)-
лот 1-у1/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-32(2лота)/15

ОДЛУКА О ЛОКАЦИЈАМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
КИОСКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА (5 
локација)

ОДЛУКА О ЛОКАЦИЈАМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
КИОСКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА (8 
локација)

ОДЛУКА О РАСХОДОВАЊУ ИМОВИНЕ НА ОСНОВУ 
ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О РАСХОДОВАЊУ 
СРЕДСТАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА СА СТАЊЕМ НА 
ДАН 01.07.2015. ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА РАД САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ПРОВОЂЕЊУ 
ПРЕВЕНТИВНИХ И ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У РЕДОВНИМ И 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ 
ТИМА ЗА „ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ 2“ У БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „УВОЂЕЊЕ ГИС 
СИСТЕМА ДО УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЈАВНИХ 
УСЛУГА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“

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



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


