Службени гласник
Града Бијељина
Година LI

4. децембар 2014. 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 28. сједници одржаној дана 3.
децембра 2014. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ИМОВИНЕ СА ГРАДА
БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Члан 1.
На основу Закона о јавним путевима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 89/13) и Закона о водама („Службени
гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09 и 121/12)
и међусобно закључених уговора између Републике
Српске и Града Бијељина преносе се улагања у
имовину и то:
ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука
- улагања из ранијег периода закључно
са 31.10.2010. године која се односе на улагања у
заобилазнице (I, II и дио III фазе) и то стање на
дан 31.12.2014. године ће износити 3.562.407,02 КМ
- набавна вриједност, исправка 1.124.805,00 КМ и
садашња вриједност 2.437.602,02 КМ,
- средства у припреми која још нису
активирана, а евидентирана су на конту 014113 саобраћајни објекти у припреми и која су додатно
уложена у заобилазнице у периоду од 2011. године до
краја 2014. године у износу од 880.122,37 КМ.
ЈУ „ Воде Српске“ Бијељина
- улагања у 2014. години у експропријацију
непокретности за санацију и реконструкцију Савског
насипа на подручју Града Бијељина у износу од
121.750,98 КМ, а уложена средства се налазе у припреми
на конту 014119 - остали објекти у припреми.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије Градске управе Града Бијељина,
које ће о спровођењу исте обавијестити организације
којима се врши пренос имовине.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-111/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 3. децембар 2014. године Драган Ћурђевић, с.р.

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), у вези са чланом
73. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13) и члана 38. став (2)
тачка б) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на 28. сједници одржаној дана 3. децембра 2014.године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА
И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/14
и 19/14), у члану 43. став (2) мијења се и гласи:
„(2).
Изузетно од става 1. овог члана, уколико је
правно или физичко лице поднијело захтјев за плаћање
накнаде у ратама, а да до краја текуће буџетске године није
преостало више од три мјесеца у којима би се плаћале рате,
уговором се може уредити плаћање накнаде највише до
истека девет мјесеци наредне буџетске године под условом
да правно или физичко лице у посљедњем кварталу текуће
буџетске године уплати најмање 40% обрачунате накнаде и
уз претходно обезбјеђење банкарске гаранције на остатак
дуга.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-110/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 3. децембар 2014. године
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На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 14. Закона
о државним становима на којима не постоји станарско право
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 98/11) и члана
38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на 28. сједници одржаној дана 3. децембра
2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП СТАНОВА НА
КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО, А ПРАВО
РАСПОЛАГАЊА ИМА ГРАД БИЈЕЉИНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се поступак давања у закуп
станова на којима право располагања има Град Бијељина, а
на којима не постоји станарско право.
Члан 2.
У складу са чланом 1. Одлуком се уређују:
а) критеријуми и мјерила за одређивање реда
првенства код рјешавања стамбених потреба додјелом стана
у закуп,
б) органи и поступак за додјелу стана у закуп
ради рјешавања стамбених потреба одређених категорија
становника Града Бијељина и
в) друга питања у вези са овим становима.
II - ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАН
Члан 3.
Станом се сматра скуп просторија намијењених за
становање са помоћним просторијама које пo правилу чине
једну грађевинску цјелину и имају засебан улаз.
Члан 4.
(1) Сматра се да лице има ријешено стамбено питање:
а) ако има одговарајући стан у државној својини или
под закупом, властити стан или стамбени објекат услован за
становање,
б) ако је имао стан у државној својини, па је остао без
стана својом кривицом или својом вољом и
в) ако је имао у својини породичну кућу или стан у
својини, који се сматрају одговарајућим, или је такав стан или
кућу имао његов брачни друг или малољетно дијете, па су их
продали или на други начин својом вољом отуђили.
(2) Право на давање стана у закуп нема лице коме су
додијељена средства за куповину, изградњу, надградњу или
адаптацију породичне стамбене зграде, односно
одговарајућег стана.
Члан 5.
Одговарајућим станом у смислу ове Одлуке сматра
се:
а) гарсоњера или једнособан стан за једночлано
породично домаћинство,
б) једнособан или једноипособан стан за двочлано
домаћинство,
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в) двособан стан за трочлано домаћинство,
г) трособан стан за четверочлано домаћинство и
д) четверособан стан за четверочлано породично
домаћинство уколико су дјеца различитог пола, те за
петочлано и веће породично домаћинство.
III – СТАНОВИ ЗА РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
ПОТРЕБА
Члан 6.
Станови који се дају у закуп по овој Одлуци су
станови које је Град Бијељина вратила у посјед, а који су
раније били дати на управљање Министарству за избјеглице
и расељена лица ради додјеле на привремено коришћење
као алтернативни смјештај избјеглим и расељеним лицима,
а на којима је престало станарско право због неподношења
захтјева у прописаном року или због одбијања, одбацивања
или одуста-јања од поднесеног захтјева за враћање стана,
као и станови на којима је престало станарско право, а који
нису кориштени за алтернативни смјештај и станови које
бесправно користе трећа лица, а на којима право располагања
има Град Бијељина.
Члан 7.
У циљу заштите лица у стању социјалне потребе,
Град Бијељина је дужан да од укупног броја станова на
којима има право располагања обезбиједи најмање један
стан и исти да на коришћење Центру за социјални рад
Бијељина ради стамбеног збрињавања социјално угрожених
лица.
Одлуку о додјели на кориштење стана из става 1.
овог члана доноси Скупштина Града Бијељина.
Центар за социјални рад Бијељина је дужан стан
дати на привремено коришћење у складу са критеријима
утврђеним Законом у области социјалне заштите.
Стан који се према одредбама закона и ове
Одлуке користи за рјешавање стамбених потреба лица из
социјалне категорије не може се откупити.
Члан 8.
Одјељење за стамбено – комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
води евиденцију о откупљеним становима, становима датим
у закуп и становима из члана 6. Одлуке.
IV - КРИТЕРИЈУМИ И МЈЕРИЛА ЗА ДАВАЊЕ
СТАНОВА У ЗАКУП И УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА
Члан 9.
Критеријуми и мјерила за утврђивање листе
приоритета лица која имају право на рјешавање стамбених
потреба у складу са овом Одлуком су:
1. статус лица које је било корисник стана у
државној својини у саставу ратом уништене зграде,
2. стамбена ситуација,
3. статус члана породице погинулог борца,
4. статус ратног војног инвалида,
5. дужина војног ангажовања у рату,
6. статус цивилне жртве рата,
7. инвалид рада,
8. статус избјеглице и расељеног лица које је стан
користило као алтернативни смјештај, према посебним
програмима за трајно збрињавање,
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9. статус лица из социјалне категорије,
10. статус избјеглице и расељеног лица које је имало
пребивалиште на територији општине Бијељина на дан
30. април 1991. године, чија имовина је уништена ратним
дејствима, а које се пријавило за добровољни повратак и
нема други смјештај на располагању,
11. број чланова породичног домаћинства и
12. здравствено стање чланова породичног
домаћинства.

родитеља под условом да нема имовине и да се налази
на редовном школовању или је завршило школу али је
незапослено, припада му додатних 50 бодова на бодове из
става 1. овог члана.
(3) Статус лица из ст. 1. и 2. утврђује се рјешењем
надлежног органа за борачкоинвалидску заштиту.

1. Статус лица које је било корисник стана у
државној својини у саставу ратом уништене зграде

Члан 13.
(1) По основу статуса ратног војног инвалида
подносиоцу захтјева припада:
а) инвалиду прве категорије ...... 50 бодова,
б) инвалиду друге категорије .... 45 бодова,
в) инвалиду треће категорије .....40 бодова,
г) инвалиду четврте категорије ..35 бодова
д) инвалиду пете категорије ...... 30 бодова,
ђ) инвалиду шесте категорије ....25 бодова,
е) инвалиду седме категорије .... 20 бодова,
ж) инвалиду осме категорије .... 15 бодова,
з) инвалиду девете категорије ... 10 бодова и
и) инвалиду десете категорије .... 5 бодова.
(2) Подносиоцу захтјева додају се бодови и за
чланове породичног домаћинства- инвалиде, сагласно
одредби става 1. овог члана.
(3) Статус члана породице погинулог борца доказује
се рјешењем надлежног органа за борачко-инвалидску
заштиту.

Члан 10.
(1) Лицу које је било корисник стана у државној
својини у саставу ратом уништене зграде по том основу
припада 100 бодова.
(2) Статус лица из става 1. доказује се актом
надлежног органа.
2.Стамбена ситуација
Члан 11.
(1) По основу стамбене ситуације подносиоцу
захтјева припада:
а) ако станује као подстанар, станује у стану или
објекту који је отписан из стамбеног фонда или има својство
привременог корисника или корисника алтернативног или
нужног смјештаја, у смислу прописа о напуштеној имовини
............................................................................................ 50 бодова,
б) ако станује у властитом стану или кући који су
неусловни или у којима на члана породичног домаћинства
отпада мање од 8 m2 површине или станује у државном стану
(по основу закупа) који је додијељен њему или његовом
брачном другу, у коме на члана породичног домаћинства
отпада мање од 8 m2 површине ............................... 10 бодова,
в) ако станује у стану или кући родитеља, родитеља
брачног друга или дјетета .......................................... 15 бодова,
г) ако станује у стану или кући родитеља,
родитеља брачног друга или дјетета, а стан или кућа не
испуњава минималне критеријуме условности или на члана
породичног домаћинства отпада мање од 8 m2 површине ....
........................................................................................ 25 бодова и
д) ако станује у стану или кући неког од осталих
сродника ......................................................................... 30 бодова.
(2) Ако подносилац захтјева намјерно доведе себе и
чланове свог породичног
домаћинства у лошију стамбену ситуацију, са циљем
повољнијег бодовања, признаће му се и бодовати стамбена
ситуација коју је раније имао.
(3) Утврђивање чињеничног стања из претходног
става врши стамбена комисија на основу документације од
стране подносиоца захтјева и увидом на лицу мјеста.
(4) Подносиоцу захтјева припадају бодови само по
једном од критеријума стамбене ситуације.
3. Статус члана породице погинулог борца
Члан 12.
(1) По основу статуса члана породице погинулог
борца подносиоцу захтјева припада 100 бодова за сваког
погинулог борца.
(2) Ако је подносилац захтјева дијете без оба

4. Статус ратног војног инвалида

5. Дужина војног ангажовања у рату
Члан 14.
(1) По основу дужине војног ангажовања у рату
подносиоцу захтјева припада:
а) борцу прве категорије ........15 бодова,
б) борцу друге категорије ......13 бодова,
в) борцу треће категорије .......11 бодова,
г) борцу четврте категорије ..... 9 бодова,
д) борцу пете категорије .......... 7 бодова,
ђ) борцу шесте категорије ....... 5 бодова,
е) борцу седме категорије ........ 3 бода.
(2) Подносиоцу захтјева додају се бодови и за
чланове породичног домаћинства - борце, сагласно одредби
става 1. овог члана.
(3) Дужина војног ангажовања у рату доказује се
рјешењем надлежног органа за
борачко-инвалидску заштиту.
6. Статус цивилне жртве рата
Члан 15.
(1) По основу статуса цивилне жртве рата
подносиоцу захтјева припада, зависно
од процента оштећења организма, према Закону о заштити
цивилних жртава рата:
а) цивилној жртви рата прве групе ........ 60 бодова,
б) цивилној жртви рата друге групе ......... 50 бодова,
в) цивилној жртви рата треће групе ......... 40 бодова,
г) цивилној жртви рата четврте групе ....... 30 бодова,
д) цивилној жртви рата пете групе ........ 20 бодова и
ђ) цивилној жртви рата шесте групе ......... 10 бодова,
(2) Статус цивилне жртве рата доказује се
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рјешењем надлежног органа за борачко-инвалидску
заштиту.
7. Инвалид рада
Члан 16.
(1) Инвалиду рада, у складу са Законом о
пензијском и инвалидском осигурању, припада 20 бодова.
(2) Статус инвалида рада доказује се рјешењем
Фонда пензијско-инвалидског осигурања Републике
Српске.
8. Статус избјеглице и расељеног лица које је стан
користило као алтернативни смјештај према посебним
програмима за трајно збрињавање
Члан 17.
(1) Лице које је стан користило као алтернативни
смјештај, према посебним програмима за трајно
збрињавање, остварује право на 50 бодова.
(2) Статус лица из става 1. доказује се рјешењем
Министарства за избјеглице и расељена лица Републике
Српске.
9. Статус лица из социјалне категорије
Члан 18.
(1) Ако је подносилац захтјева или члан његовог
породичног домаћинства у стању сталне социјалне
потребе, у смислу прописа о социјалној заштити, припада
му 10 бодова.
(2) Статус лица из социјалне категорије доказује се
актом Центра за социјални рад.
10. Статус избјеглице и расељеног лица које је
имало пребивалиште на територији општине Бијељина
на дан 30. април 1991. године, чија имовина је уништена
ратним дејствима, а које се пријавило за добровољни
повратак и нема други смјештај на располагању
Члан 19.
(1) Лицу које је имало пребивалиште на територији
општине Бијељина на дан 30. април 1991. године, чија
имовина је уништена ратним дејствима, а које се пријавило
за добровољни повратак и нема други смјештај на
располагању, припада 30 бодова.
(2) Статус лица из став 1. доказује се актом
Министарства за избјеглице и расељена лица.
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од десет година или дуже од пет година ако су се уселила
на основу уговора о доживотном издржавању подносиоца
захтјева.
(3) Са родитељима су изједначени усвојилац, очух
и маћеха.
(4) Број чланова породичног домаћинства доказује
се овјереном кућном листом.
12. Здравствено
Домаћинства

стање

чланова

породичног

Члан 21.
(1) Ако подносилац захтјева или члан његовог
породичног домаћинства болује од тешке и трајне болести
(карцином, леукемија, хемодијализа, шећерна болест
(овисност о инзулину), парализа, дистрофија, срчана
обољења (операције на срцу), тешка душевна болест и
друге тешке болести које захтијевају издвајање од осталих
чланова породице, припада му 10 бодова.
(2) Доказивање обољења из става 1. врши се
увјерењем љекарске комисије надлежне здравствене
установе.
Члан 22.
(1) Ред првенства на ранг-листи утврђује се на
основу збира бодова по свим критеријума и мјерилима
утврђеним овом Одлуком, до доношења првостепене
одлуке о додјели стана.
(2) Уколико два или више подносиоца захтјева
имају исти број бодова, предност у рјешавању стамбених
потреба утврђује се према сљедећем редосљеду:
а)подносиоцу који је био корисник стана у
државној својини у саставу ратом уништене зграде,
б) подносиоцу који има статус члана породице
погинулог борца,
в) подносиоцу - РВИ који има више бодова по
основу инвалидитета,
г) подносиоцу са вишом категоријом борца и
д) подносиоцу са већим бројем чланова
породичног домаћинства.
V - ОРГАНИ И ПОСТУПАК ЗА РЈЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
Члан 23.
Органи који учествују у рјешавању стамбених
потреба подносиоца захтјева су:
а) Стамбена комисија и
б) Градоначелник.

11. Број чланова породичног домаћинства
Члан 20.
(1) По основу броја чланова породичног
домаћинства подносиоцу захтјева припада по пет бодова
за сваког члана.
(2) Члановима породичног домаћинства лица
које подноси захтјев за стамбено збрињавање сматрају
се: брачни друг, дјеца, брачни другови дјеце, родитељи,
родитељи брачног друга, браћа и сестре, унучад без
родитеља, као и лица која је подносилац захтјева дужан
по закону да издржава или су та лица дужна њега да
издржавају, а која заједно са њим трајно живе и станују,
као и лица која са њим живе у економској заједници дуже

Члан 24.
(1) Стамбена комисија (у даљем тексту: Комисија)
броји пет чланова и исти број замјеника.
(2)
Предсједника
Комисије,
замјеника
предсједника, чланове и замјенике чланова Комисије
именује Градоначелник на период од четири године.
Члан 25.
(1) Комисија ради у сједници,а одлуке доноси
већином гласова од укупног броја чланова.
(2) Записници са сједница о раду Комисије чувају
се у складу са важећим прописима.
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Члан 26.
(1) Комисија обавља сљедеће послове:
а) на основу података о становима достављених
од Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине расписује конкурс за подношење захтјева,
б) прима приспјеле захтјеве за рјешавање стамбеног
питања, провјерава истинитост навода у захтјевима,
по потреби врши увиђај на лицу мјеста и утврђује
вјеродостојност документације,
в) израђује и објављује приједлог ранг-листе,
г) прима приговоре на приједлог ранг-листе,
испитује њихову основаност и рјешава по приговорима,
д) израђује коначну ранг-листу и на основу ње
утврђује приједлог појединачних одлука за рјешавање
стамбених потреба,
ђ) врши пријем жалби против појединачних одлука,
провјеру навода у жалби и о томе сачињава извјештај који
са документацијом доставља Градоначелнику и
е) врши административно-техничке и све друге
послове у поступку примјене ове Одлуке, а која се односе
на рјешавање стамбених питања подносиоца захтјева.
(2) Комисија одговара за законито утврђивање
ранг-листе, као и за благовремено и правилно обављање
свих других послова из своје надлежности прописане
одредбама ове Одлуке.

да то уз захтјев образложи и предложи извођење других
релевантних доказа.
(4) Лице које поднесе непотпун захтјев, биће
позвано од стране Комисије да у даљем року од осам дана
исти употпуни, под пријетњом његовог одбацивања.
(5) Чињенице које подносилац захтјева није доказао
својом кривицом неће се
бодовати.

Члан 27.
(1) Одлука о рјешавању стамбених питања
подносиоца захтјева доноси се у поступку и под условима
прописаним одредбама Ове Одлуке.
(2) Рјешавање стамбеног питања подносиоца
захтјева додјелом стана у закуп врши се путем конкурса, на
основу ранг-листе.

Члан 31.
Комисија је дужна да, у року од 30 дана од истека
конкурса, сачини приједлог ранг-листе и објави га на
огласнoj плочи и веб страници Града, са поуком да учесник
конкурса који сматра да му је повријеђено право може у
року осам дана од дана објављивања поднијети приговор
Комисији.

Члан 28.
(1) Одлуку о расписивању конкурса из претходног
члана доноси Градоначелник и иста се објављује на начин
предвиђен одредбама ове Одлуке.
(2) Конкурс треба да садржи:
а) податке о становима који се дају у закуп,
б) услове које треба да испуњава учесник конкурса,
в) услове под којим се даје стан у закуп,
г) доказе који се прилажу уз захтјев, а којима се
доказује испуњавање услова из конкурса,
д) рок за подношење захтјева по конкурсу и
ђ) друге потребне податке.
(3) Конкурс се објављује на огласној плочи Градске
управе Града Бијељина, на интернет страници Града
Бијељина и путем гласила које излази на територоји
Босне и Херцеговине.
(4) На конкурс се могу пријавити лица из категорија
наведених у овој Одлуци, а која немају ријешено стамбено
питање.

Члан 32.
Комисија је дужна да све примједбе на приједлог
ранг листе испита у року од петнаест дана од дана њихове
доставе, након чега утврђује коначну-ранг листу и исту
објављује на огласној плочи и интернет страници Града
Бијељина .

Члан 29.
(1) Захтјев за рјешавање стамбених потреба
подноси се Комисији у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
(2) Подносилац захтјева, који учествује на конкурсу,
уз захтјев прилаже доказе о чињеницама од којих зависи
примјена критеријума и мјерила за утврђивање ранг-листе.
(3) Уколико подносилац захтјева без своје кривице
није у могућности да приложи одређени доказ, дужан је

Члан 30.
(1) По извршеним провјерама навода у поднесеним
захтјевима, на основу приложене документације и
извођењем других доказа, Комисија на основу појединачно
утврђених бодова, примјеном прописаних критеријума и
мјерила, израђује приједлог ранг-листе.
(2) Приједлог ранг-листе садржи:
а) број, датум и правни основ израде листе,
б) личне податке о подносиоцу захтјева и број
бодова појединачно по критеријумима и мјерилима,
в) укупан збир бодова,
г) датум истицања ранг-листе на огласнoj плочи,
д) потпис предсједника и чланова Комисије и
ђ) поуку о праву на приговор.
(3) Бодовање поднесених захтјева учесника
конкурса врши се са стањем на дан када истиче рок конкурса.

Члан 33.
(1) На основу коначне ранг-листе Комисија утврђује
приједлог рјешавања стамбених питања и доставља га
Градоначелнику.
(2) Одлуку о давању стана у закуп доноси
Градоначелник.
(3) Примјерак одлуке се доставља учесницима
конкурса на које се односи, а остали учесници конкурса се
обавјештавају објављивањем одлуке на огласној плочи и
интернет страници Града Бијељина.
Члан 34.
(1) Против одлуке о рјешавању стамбених потреба
одређеног учесника конкурса, заинтересовани учесник
конкурса има право жалбе, ако сматра да је тиме повријеђено
његово право.
(2) Жалба се подноси Градоначелнику путем
Комисије, у року од петнаест дана од дана пријема одлуке,
односно објављивања одлуке на огласној плочи.
(3) Поднесена жалба задржава извршење побијене
одлуке.
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Члан 35.
(1) Комисија у року од петнаест дана од подношења
жалбе испитује разлоге у погледу њене основаности, припрема
приједлог одлуке по жалби и исти доставља Градоначелнику
ради доношења коначне одлуке о рјешавању стамбених пореба.
(2) Градоначелник је дужан да одлуку по жалби
донесе у року од 15 дана од истека рока за њено подношење.

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона
о локланој самоуправи став 1. алинеја 19. („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 38. став 2. алинеја п) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
Скупштина Града Бијељина на својој 28. сједници одржаној
дана 3. децембра 2014. године, донијела је

Члан З6.
Ако није задовољан одлуком донесеном пo жалби
или ако Градоначелник у року прописаном овом Одлуком не
одлучи о истој, учесник конкурса који је поднио жалбу има
право да у даљем року од 30 дана од дана сазнања за такву
одлуку, а најкасније у року од годину дана од дана њене
коначности, поднесе тужбу надлежном суду.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ
ЗАШТИТУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 37.
(1) Коначна одлука којом се даје стан у закуп мора да
садржи означење и структуру стана, податке о закупцу и лица
која ће поред закупца исти користити, као и степен сродства са
закупцем, обавезу закупца да у року од 30 дана од дана усељења
у други стан уступи стан у државној својини у коме је раније
становао, испражњен од лица и ствари, уколико не постоје
правне сметње, поуку о правном лијеку и клаузулу коначности.
(2) На основу правоснажне одлуке о давању стана у
закуп лице коме је стан додјељен Одлуком закључује уговор о
закупу стана, у складу са законом.
(3) Уговор о закупу се закључује на неодређено
вријеме, с правом трајног и несметаног кориштења и правом
преноса у случаjу смрти закупца, на члана породичног
домаћинства који је заједно са закупцем користио стан.
(4)Уговор о закупу закључен према одредбама
ове Одлуке и Закона о приватизацији државних станова је
основ за његов откуп.
Члан 38.
Ако учесник конкурса одбије да прими стан који му је
коначном одлуком дат у закуп, односно ако се без оправданог
разлога не усели у тај стан у року од 30 дана од дана закључења
уговора о закупу, Градоначелник ће на приједлог Комисије,
одлуку о давању стана у закуп поништити и стан ће се дати
у закуп другом учеснику конкурса, према редосљеду на ранглисти.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, Градоначелник ће именовати Комисију, у складу са
чланом 23. ове Одлуке.
Члан 40.
На питања која овом Одлуком нису уређена
примјењиваће се одредбе важећих прописа у стамбеној области
и одредбе Закона о приватизацији државних станова.
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивaња у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-112/14
Бијељина,
Датум, 3. децембар 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

1. СЛАВИША САВИЋ разрјешава се дужности
вршиоца дужности Начелника Одјељења за борачко
инвалидску и цивилну заштиту у Градској управи 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: 01-111-101/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 3. децембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. и члана 111а.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03) и члана 38. став 2. тачка
п) и члана 68. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 28. сједници одржаној дана
3. децембра 2014. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За начелника Одјељења за борачко инвалидску и
цивилну заштиту у Градској управи Града Бијељина именује
се:
- СЛАВИША САВИЋ, дипл. економиста
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-102/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 3. децембар 2014. године

4. децембар 2014.

Службени гласник Града Бијељина

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 28. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-н-05/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
ДД-н-05/14
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
Извођење радова на изградњи породичне куће Славише и
Драгане Симић са седмеро дјеце, Велика Обарска
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 55.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за
2014.годину са буџетске ставке ‘’Стамбено збрињавање
социјалних категорија’’ – економски код:511 100, потрошачка
јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци.
V
Крајњи рок завршетка радова има се обавити у
року од 30 дана од дана увођења извођача у посао. Уговорни
орган ће изабраног понуђача увести у посао у року од 8 дана
од дана правоснажности 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: 02-404-138/14
Бијељина,
Датум: 25. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 , 87/13 и 47/14
) члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број:01/07;13/11;02/13), Градоначелник
доноси:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-04/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: СКП-Н-04/14

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова :
Чишћење и уређење зелене површине у ул. Кнез
Иво од Семберије
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 47.000,00 КМ. Средства су обезбјеђена из буџета Града
Бијељина за 2014. годину са буџетске ставке : „Изградња
комуналне инфраструктуре (путна , водоводна , електро,
канализација , гасификација , Дирекција за изградњу и
развој , надзор , пројектовање) потрошачка јединица: 000
5170, економски код 511100.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за завршетак радова је 15
(петнаест) календарских дана од дана увођења у посао , а
најкасније до 31.12.2014. године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-139/14
Бијељина,
Датум: 27. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

4. децембар 2014.

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
28. 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),
Градоначелник д о н о с и :

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-01-У1/14

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-12-п1/14

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
шифром: ДД-01-У1/14

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга, шифра:
ШИФРА: СЗП-12-п1/14

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова
на изградњи петоразредне подручне школе и претварање
дијела објекта у вртић у насељу Лединци – IV фаза, Уговор
1 на Уговор број:02-404-52/14 од 09.06.2014.године.

II
За потребе Службе заједничких послова вршиће
се јавна набавка услуга:
Одржавање и набавка резервних дијелова за
текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача,
скенера и фотокопир апарата

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 35.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за
2014. годину са буџетске ставке: ‘’Набавка грађевинских
објеката – инвестиције у образовању’’ – економски код
511 100; потрошачка јединица 0005210.

III
Предвиђени
максимални
износ
БРУТО
средстава
за
реализацију
јавне
набавке
је
30.000,00 КМ. Средства у износу у износу од 15.000,00 КМ
се обезбјећују из буџета за 2015.годину и 15.000,00КМ
из буџета за 2016.годину са буџетске ставке: ‘’Трошкови
текућег одржавања’’, економски код 412 500, потрошачка
јединица 0005240.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем
Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о
набавци.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума.

V
Крајњи рок завршетка радова је 15 дана од дана
закључивања уговора.

V
Критеријум за вредновање понуда је најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде.

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

VI
Предвиђени рок за реализацију набавке услуга је
од дана закључивања Оквирног споразума до 31.12.2016.
године.

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

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”.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-141/14
Бијељина,
Датум: 1. децембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број: 02-404-137/14
Бијељина,
Датум: 20. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

4. децембар 2014.

Службени гласник Града Бијељина

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 88. 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), Градоначелник д о н о с и :
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О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-18-п1/14

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

I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци роба,
ШИФРА: СЗП-18-п1/14

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА СЗП-н-06/14

II
За потребе Службе заједничких послова вршиће се
јавна набавка роба :
НАБАВКА ПЕЧЕЊА И ОСТАЛЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА

I
У поступку јавне набавке радова путем
конкурентског захтјева без додатног објављивања
обавјештења о набавци: „ Увођење система гријања и
хлађења у објекту градске управе Града Бијељина – зграда
Одјељења за просторно уређење”, понуде су доставили
следећи понуђачи:

III
Предвиђени
максимални
износ
БРУТО
средстава
за
реализацију
јавне
набавке
је
12.000,00 КМ.
- Средства су обезбјеђена из буџета за 2015. годину
и то „средства у износу од 1.300,00 КМ са буџетске ставке
„Трошкови репрезентације „ економски код 412 900, и
2.000,00 КМ са буџетске сравке „Трошкови обиљежавања
манифестација , значајни датуми „ економски код 412 900,
потрошачка јединица 000 5110.
- Средства у износу од 2.600,00 КМ са буџетске
ставке „Трошкови репрезентације „ економски код 412 900
, потрошачка јединица 000 5120
- Средства у износу од 1.000,00 КМ са буџетске
ставке „Набавка материјала“ економски код 412 300 ,
потрошачка јединица 000 5240 и
- Средства у износу од 5.100,00 КМ са буџетске
ставке „ Јавна кухиња – набавка материјала „ 412 400 ,
потрошачка јединица 000 5301 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева.
V
Критеријум за вредновање понуда је најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију набавке роба је од
дана закључивања уговора до 31.12.2015. године .
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: 02-404-142/14
Бијељина,
Датум: 2. децембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

1. ДОО“Ecoterm“Жепче
2. ДОО”Eneco ekološki sistemi” Бијељина
3. ДОО“Термо-вент“ Брчко
II
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да понуде ДОО“Ecoterm“Жепче и
ДОО“Термо-вент“ Брчко нису испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом из следећих
разлога:
-Понуђач ДОО“Ecoterm“Жепче није доставио
Увјерење о измиреним индиректним порезима издато
од стране УИО са датумом измирења обавеза не
старијим од три мјесеца, рачунајући од дана предаје
понуде, Потврду да понуђач није у поступку стечаја или
ликвидације, као ни Извод из судског регистра да правно
лице није проглашено кривим правоснажном судском
одлуком за кршење закона у смислу његовог пословног
понашања у периоду од 5 година прије достављања
понуде (нису доставили докз нити од прекршајног нити
од кривичног одјељења суда), што је у супротности са
тачком 2.1. подтачком 2., 3. и 4. тендерске документације.
Понућач такође није доставио овјерену копију лиценце
о испуњености услова за извођење радова – машинска
фаза, област термотехника, инсталације гријања, гаса,
вентилације и климатизације на објектима за које
одобрење за грађење издаје општински/градски орган
управе, издату од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
што је у супротности са тачком 2.2. подтачком 2. тендерске
документације. Понуђач је доставио неовјерену копију
биланса успјеха за 2013. годину, што је у супротности
са тачком 2.3. подтачком 1. тендерске документације,
којом је прописано да се мора доставити овјерена копија
биланса успјеха за 2013. годину. Понуда понуђача ДОО
‘’Екотерм’’ Жепче није припремљена у складу са тачком
4.2. тендерске документације, обзиром да листови понуде
нису означени редним бројевима, нити су увезани у
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једну фасциклу чврстим повезом, односно нису увезани
јемствеником који се овјерава печатом, а такође листови
понуде нису парафирани, нити потписани од стране
особе овлаштене да заступају понуђача.
- Понуђач ДОО “Термо-вент“ Брчко није доставио
доказ од прекршајног одјељења суда у складу са тачком 2.1.
подтачком 4. тендерске документације којом је прописано да
понуђач мора доставити Извод из судског регистра да правно
лице није проглашено кривим правоснажном судском
одлуком за кршење закона у смислу његовог пословног
понашања у периоду од 5 година прије достављања понуде
(неопходно је да понуђач достави доказ од прекршајног и од
кривичног одјељења суда)
Понуда ДОО“Eneco ekološki sistemi” Бијељина
испуњаваја
све
улове
предвиђене
тендерском
документацијом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 46. тачка
6. Закона о јавним набавкама БиХ, јер су прикупљене мање
од три одговорајуће понуде.
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-134/14
Бијељина,
Датум: 28. Новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
, члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) члана 12. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10,87/13 и 47/14),
члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник
доноси:
О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА СЗП-17/14
I
У поступку јавне набавке услуга путем поновљеног
отвореног поступка са закључивањем оквирног споразума:
„Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта из фонда
репрезентације, за госте, званичнике институција
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и организација и другим лицима којима се указује
гостопримство у ресторанима на подручју Града Бијељина”,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. УР Ресторан „Ловац“ Бијељина
2. ДОО „Етно село Станишић“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају улове предвиђене тендерском
документацијом,али да цијена понуде ДОО“Етно село
Станишић“ Бијељина прелази средства предвиђена буџетом
уговорног органа.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ, јер
је број примљених прихватљивих понуда мањи од три и не
обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретан уговор.
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-126/14
Бијељина,
Датум: 26. Новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) члана 12. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13), члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА СКП-03/14
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка: Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама
на подручју града Бијељина,понуду је доставио следећи
понуђач:
1. АД“Водовод и канализација“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
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је да
иста испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом.

ДОО„Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 27.619,02 КМ

III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ, јер
је број примљених прихватљивих понуда мањи од три и не
обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретан уговор.

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

IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-124/14
Бијељина,
Датум: 26. Новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-135/14
Бијељина,
Датум: 28. Новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 10. Одлуке о новчаној помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске (,,Службени гласник општине
Бијељина“, број: 6/08, 08/09) Градоначелник града Бијељина,
дана 28.11.2014. године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-09/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци,
а која се односи на набавку радова: “Поправка и текуће
одржавање објеката Градске управе Бијељина ‘’, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Призма“ Бијељина
2. ДОО „Жеграп“ Бијељина
3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1. ДОО „Призма“ Бијељина
2. ДОО„Жеграп“ Бијељина
3. ДОО„ПГП Градитељ“ Бијељина

27.619,02 КМ
29.253,97 КМ
30.946,62 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

о именовању комисије за одобравање новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама
рата, војним инвалидима и борцима одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске
I
Именује се Комисија за одобравање новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске у саставу одјељења градске управе
надлежног за послове борачко-инвалидске заштите у
Бијељини у следећем саставу:
1.Божић Драган-предсједник;
2.Жељка Грујичић, представник Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту-члан;
3.Мачковић Славиша, представник ратних војних
инвалида;
4.Радић Жарко, представник породица заробљених
и погинулих бораца и несталих лица
5.Ђорђић Игњат, представник бораца.
II
Задатак Комисије је да Градоначелнику достави
мишљење поводом захтјева породица погинулих бораца,
цивилних жртава рата, војних инвалида и бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за
додјелу новчане помоћи поднијетих Одјељењу за борачкоинвалидску и цивилну заштиту, а за оне износе који су
предвиђени Одлуком о новчаној помоћи породицама
погинулих бораца, цивилним жртвама рата, војним
инвалидима и борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске и Правилником о ближим условима и
поступку за додјелу новчане помоћи породицама погинулих
бораца, цивилним жртавама рата, војним инвалидима и
борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
III
Комисија поступа у складу са Правилником о
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ближим условима и поступку за додјелу новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртавама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске (,,Службени гласник општине Бијељина“,
број:10/09), а административне и друге послове за потребе
Комисије обавља надлежно Одјељење.
IV
Надлежно Одјељење и Комисија воде евиденцију о
одобреним новчаним средствима и једном годишње подносе
извјештај Скупштини града Бијељина и Градоначелнику
града Бијељина.
V
Доношењем овог рјешења престаје да важи Рјешење
о именовању комисије за одобравање новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске, број: 02-568-13/12 од 06.12.2012. године.
VI
Комисија за одобравање новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске именује се на период од двије године.
VII
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.

4. децембар 2014.

Централна пописна комисија сачињава коначан
Извјештај о попису имовине и обавеза и доставља га
Градоначелнику, најкасније до 31. јануара 2015. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1374/14
Бијељина,
Датум, 14. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 14. новембра 2014. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБАВЕЗА
I
Образује се Комисија за попис обавеза, у следећем

ГРАДОНАЧЕЛИК ГРАДА БИЈЕЉИНA
саставу:
Број: 02-568-26/4
Бијељина,
Датум, 28. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 14. новембра 2014. године, д о н и о ј
е :
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ
I
Образује се Централна пописна комисија у следећем
саставу:
1. Боро Ђокић, предсједник
- Драгорад Васић, замјеник предсједника
2. Зоран Перић, члан
- Јованка Ђаламић, замјеник члана
3. Бојан Ђокић, члан
- Александра Миљановић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
утврђен је чланом 8. и 11. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина („
Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).

1. Трифковић Душан, предсједник
- Млађеновић Љубица, замјеник предсједника
2. Мастило Наташа, члан
- Јоцић Бобан, замјеник члана
3. Лазић Милан, члан
- Глишић Зорица, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог
Рјешења је да изврши попис обавеза у складу са одредбама
Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2014. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2015. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
обајавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1377/14
Бијељина,
Датум, 14. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина

4. децембар 2014.
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(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 14. новембра 2014. године, д о н и о ј е :
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗАЛИХА
МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА
I
Образује се Комисија за попис залиха материјала и
ситног инвентара, у следећем саставу:
1. Дикић Живанка, предсједник
- Митрић Петар, замјеник предсједника
2. Рашевић Огњен, члан
- Стајић Јока, замјеник члана
3. Стефановић Александар, члан
- Стевановић Љубица, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис залиха материјала и ситног инвентара
у складу са одредбама Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2014. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2015. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1378/14
Бијељина
Датум, 14. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 14. новембра 2014. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ
I
Образује се у Комисија за попис постројења
и опреме, драгоцјености и нематеријалне произведене
имовине, у следећем саставу:
1. Вучковић Сретен, предсједник
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- Симић Саво, замјеник предсједника
2. Милошевић Јованка, члан
- Јокановић Милинко, замјеник члана
3. Петровић Радован, члан
- Лазић Милорад, замјеник члана
4. Вуковић Неђо, члан
- Божић Стево, замјеник члана
5. Ђукушић Дејана, члан
- Јовановић Млађен, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис постројења и опреме, драгоцјености и
нематеријалне произведене имовине у складу са одредбама
Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2014. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2015. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1379/14
Бијељина,
Датум, 14. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 14. новембра 2014. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА И
СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА
I
Образује се Комисија за попис објеката и сталних
средстава у фази прибављања, у следећем саставу:
1. Петричевић Миленко, предсједник
- Мојић Бојан, замјеник предсједника
2. Коралија Жељка, члан
- Лукић Жељка, замјеник члана
3. Лазић Милорад, члан
- Лазић Далибор, замјеник члана
4. Абдулахагић Нихад, члан
- Тадић Богдан, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис објеката и сталних средстава у фази
прибављања у складу са одредбама Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
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4. децембар 2014.

стања са стварним стањем имовине и обавеза општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2014. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2015. године.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 14. новембра 2014. године, д о н и о ј е:

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

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1381/14
Бијељина,
Датум: 14. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 14. новембра 2014. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ЗЕМЉИШТА И БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ
I
Образује се Комисија за попис земљишта и
биолошке имовине, у следећем саставу:
1. Матковић Биљана, предсједник
- Предраг Новаковић, замјеник предсједника
2. Угреновић Славица, члан
- Јовановић Софија, замјеник члана
3. Алексић Јелена, члан
- Тешановић Зорица, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис земљишта и биолошке имовине у складу
са одредбама Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2014. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2015. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

I
Образује се Комисија за попис готовине и
готовинских еквивалената, у следећем саставу:
1. Николић Мирко, предсједник
- Милановић Радинка, замјеник предсједника
2. Лукић Снежана, члан
- Ел Схеки Самер, замјеник члана
3. Јовановић Младен, члан
- Лазић Гордана, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис готовине и готовинских еквивалената
у складу са одредбама Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2014. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2015. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1376/14
Бијељина,
Датум: 14. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 14. новембра 2014. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА И АВАНСА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1380/14
Бијељина,
Датум, 14. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

пласмана,
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1. Беновић Зорица, предсједник
- Васић Сања, замјеник предсједника
2. Беговић Ибрахим, члан
- Стојић Ивица, замјеник члана
3. Стајић Биљана, члан
- Божић Обрен, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис пласмана, потраживања и аванса у
складу са одредбама Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2014. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2015. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1375/14
Бијељина,
Датум, 14. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-5/14
Датум, 01.12.2014. 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, доноси
РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА
бр. 02-014-4/14 од 23.06.2014. године
I
У члану 1. Рјешења о именовању чланова Сталног
Привредног савјета Града Бијељина, бр. 02-014-4/14 од
23.06.2014. године („Службени Гласник Града Бијељина, број:
12/14), поред именованих чланова, додају се још Славица
Лукић, руководилац Филијале Завода за запошљавање
Републике Српске у Бијељини и Раденко Тодоровић,
директор Техниче школе „Михајло Пупин“ Бијељина.
Гаврило Бобар, власник „Бобар осигурања“ а.д. Бијељина, се
разрјешава услед смрти.
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
ДОСТАВЉЕНО:
1. Свим члановима Сталног
Привредног савјета
2. Архива

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/08 и 98/13), члана 62. став 1.
тачка л) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13) и тачке 3. Закључка Скупштине
Града Бијељина број: 01-013-2Т--2/14 од 3. септембра 2014.
године, Градоначелник града Бијељина, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ И
РЈЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ ПОДНЕСЕНИХ ОД СТРАНЕ
ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОПИС
И ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ИЗВРШЕНЕ НА ОБЈЕКТУ
ПОДНОСИОЦА ЖАЛБЕ
I
У комисију за разматрање и рјешавање жалби
поднесених од стране власника стамбених објеката на попис
и процјену штете извршене на објекту подносиоца жалбе,
именују се:
1) Марија Цветиновић - предсједник
2) Јадранко Вишњић - члан
3) Горан Савић - члан
4) Радован Петровић - члан
5) Милан Вучковић - члан
6) Милинко Јокановић - члан
II
Задатак комисије из члана I овог рјешења је да
разматра и рјешава жалбе поднесене од стране власника
стамбених објеката на попис и процјену штете извршене на
објекту подносиоца жалбе.
III
Због великог броја приспјелих поднесака Комисија
ће послове из тачке II овог рјешења обављати организована
у два тима у сљедећем саставу:
ТИМ БРОЈ 1:
1) Марија Цветиновић
2) Јадранко Вишњић
3) Горан Савић

ТИМ БРОЈ 2:
1) Радован Петровић
2) Милан Вучковић
3) Милинко Јокановић

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

II
Остали чланови Рјешења, бр. 02-014-4/14 од
23.06.2014. године остају непромијењени.

Број: 02-014-1-1420/14
Бијељина,
Датум, 28. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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