
Службени гласник
Града Бијељина

Година LII 18. фебруар 2016. године  БРОЈ 03 / 2016

 На основу члана 62. и 69. 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) 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 40. сједници одржаној 
дана 17. фебруара 2016. године, донијела је 
                                                          

О Д Л У К У
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

(УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РИЈЕКЕ ЈАЊЕ)

Члан 1.
 Град  Бијељина обезбиједиће  гаранцију од Павловић 
Банке  у износу од 500.000,00КМ, у сврху уређења корита 
ријеке Јање, у складу са  Одлуком Владе Републике Српске 
о утврђивању општег интереса број: 04/1-012-2-2880/15 од 
16.12.2015. године  и у складу са Налазом ЈП “Дирекција 
за развој и изградњу града” Бијељина,  број: И-681/15 oд 
16.11.2015. године.

Члан 2.
 Павловић Банка ће издати гаранцију без накнаде, у 
складу са Уговором о пружању услуга склопљеним између 
Града Бијељина и Павловић интернационал банке А.Д. 
Слобомор, број: 02-404-23/15-1-1 од 21.08.2015. године.
 Рок важења Гаранције: 1 година
 Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа

Члан 3.
 Задужује се Градоначелник Града Бијељина да 
обезбиједи извршење ове Одлуке.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина.“

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-1/16
Б и ј е љ и н а,  
Датум, 17. фебруар 2016. године

 На основу члана 62. и 69. 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) 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 40. сједници одржаној 
дана 17. фебруара 2016. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 
(ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У 

СКЛАДУ СА РП „ГВОЗДЕВИЋИ“)

Члан 1.
 Град  Бијељина обезбиједиће  гаранцију од Павловић 
Банке  у износу од 35.000,00КМ, у сврху изградње приступне 
саобраћајнице у складу са РП “Гвоздевићи”, у складу са  
Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању општег 
интереса број: 04/1-012-2-2648/15 од 27.11.2015. године и 
у складу са Налазом ЈП “Дирекција за развој и изградњу 
града” Бијељина,  број: И-517/15 oд 20.08.2015. године.

Члан 2.
 Павловић Банка ће издати гаранцију без накнаде, у 
складу са Уговором о пружању услуга склопљеним између 
Града Бијељина и Павловић интернационал банке А.Д. 
Слобомор, број: 02-404-23/15-1-1 од 21.08.2015. године.
 Рок важења Гаранције: 1 година
 Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа

Члан 3.
 Задужује се Градоначелник Града Бијељина да 
обезбиједи извршење ове Одлуке .

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина.“

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-2/16 
Б и ј е љ и н а,  
Датум, 17. фебруар 2016. године

           На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 2. тачка б) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/13 и 27/13), члана 2.12. став (9) Изборног закона Босне и 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 191. а у 
вези са чланом 65. став 3. чланом 69. став 1. чланом 73. став 
2. чланом 80. став 1. чланом 83. став 1. чланом 125. став 2. 
и чланом 134. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 
106/15), те члана 38. став (2) тачка б) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана 
17. фебруара 2016. године,  донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.
 Овом Одлуком у члану 30. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 11/14 и 21/14) иза става (2) додаје се 
став (3) који гласи:

 „Уз приједлог о финансирању опремања земљишта 
инвеститор прилаже:
 а) Локацијске услове за изградњу објекта,
 б) Рјешење о износу накнаде за уређење 
грађевинског земљишта и износу ренте,
 б) Копију катастарског плана, доказ о посједу 
и својини (Катастар и ЗК канцеларија), или  уговор или 
одлука надлежног органа погодна као основ за стицање 
права власништва или права грађења у корист инвеститора, 
или уговор о заједничком грађењу закључен са власником 
непокретности, све за парцелу на којој је планирана 
изградња јавне инфраструктуре“. 

 Досадашњи став (3) постаје став (4).

Члан 2.
 Иза члана 31. Одлуке додаје се нови члан 31а.  који 
гласи:

„Члан 31а.
 Уколико је инвеститор већ учествовао 
у финансирању изградње јавног комуналног 
инфраструктурног објекта, исти ће се признати уколико 
инвеститор обезбиједи доказ-Сагласност о висини, односно 
количини  и квалитету  изведених  радова надлежног 
комуналног предузећа, односно надлежног Одјељења 
Градске управе Града Бијељина којима је од стране Града 
Бијељина дато право на кориштење и управљање на истом.
У случају из  претходног става, Град и Инвеститор ће 
закључити Анекс Уговора.“

Члан 3.
 Иза члана 99. Одлуке  додаје се нови члан 99а.  који 
гласи:

 „Члан 99а.
 Сви започети поступци закључења Уговора о 
финансирању опремања грађевинског земљишта планираног 
просторно-планском документацијом за изградњу објеката 
јавне комуналне инфраструктуре, окончаће се у складу са 
чланом 31. и 31а. ове Одлуке“.

Херцеговине („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, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14)  и члана 1. став 
1. и члана 2.став 1. Одлуке о висини накнаде за рад чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“, број: 
45/10) Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној 
дана 17. фебруара 2016. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА

 ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Предсједнику и члановима Градске изборне 
комисије Бијељина припада накнада за рад у складу са овом 
Одлуком. 
 

Члан 2. 
 Предсједнику и члановима Градске изборне 
комисије Бијељина припада накнада за рад, и то:  
 а) стална мјесечна накнада - у висини од 30% 
мјесечне накнаде која се исплаћује одборницима Скупштине 
Града Бијељина,
 б) накнада у изборном периоду (период од дана 
расписивања избора до дана потврђивања резултата избора) 
– у висини мјесечне накнаде која се исплаћује одборницима 
Скупштине Града Бијељина. 

Члан 3.
 Накнада из претходног члана се исплаћује мјесечно 
из средстава буџета Града Бијељина, предвиђених на 
позицији 412 900  „Расходи за бруто накнаде члановима 
ГИК“.
 Такође, из истих средстава предсједнику и 
члановима Градске изборне комисије Бијељина припада 
накнада путних трошкова и дневница који настану у вези са 
вршењем послова из надлежности Комисије.

Члан 4.
 Накнаде у складу са овом Одлуком ће се ислаћивати 
почев од 01. јануара 2016. године.

Члан 5.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о висини накнаде за рад чланова Градске изборне 
комисије Бијељина, број: 01-022-120/14 од 25. децембра 
2014. године. 
          

Члан 6.
 Ова Одлука ступа наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-3/16  
Б и ј е љ и н а,          
Датум, 17. фебруар 2016. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-4/16 
Б и ј е љ и н а,  
Датум, 17. фебруар 2016. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/06 и 98/13),  члана 73.  став 
(2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15),  члана 17. 
став (2) Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта-пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 34/14), члана 
28. став (3) Правилника о општим правилима урбанистичке 
регулације и парцелације („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 115/13),  те члана 38. став (2) тачка б) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 40. сједници 
одржаној дана 17. фебруара 2016. године, донијела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 1м2 
корисне површине објекта у складу са стамбено-пословним 
зонама градског грађевинског земљишта, према важећим 
регулационим плановима као спроведбеним документима 
просторног уређења града Бијељина.

Члан 2.
 (1) Укупни трошкови опремања градског 
грађевинског земљишта израчунати према одредбама 
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта-пречишћени текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 34/14) за земљиште у 
обухвату спроведбених докумената просторног уређења 
града Бијељина износе 57,30 КМ/м2.
 (2) Просјечни трошкови припремања градског 
грађевинског земљишта обрачунати према одредбама 
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта-пречишћени текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 34/14) подацима Пореске 
управе Републике Српске за град Бијељина о просјечним 
тржишним цијенама земљишта разврстаним по стамбено-
пословним зонама града Бијељина  и  износе  27,40 КМ/м2. 

Члан 3.
 (1) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у износима 
обрачунатим на име опремања и припремања земљишта 
исказаним у претходном члану ове Одлуке и одређује се 
у зависности од намјене објекта који се на том земљишту 
гради, множењем коефицијентима како је описано у табели 
и то: (2) Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за објекте у којима се одржавају 
вјерски обреди и објеката вјерских заједница ради 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

2. 

 
 

R.BR. NAMJENA 
OBJEKTA 

VRSTA 
NAKNADE 

EKSTRA 
ZONA 

I 
ZONA 

II 
ZONA 

III 
ZONA 

IV 
ZONA 

V 
ZONA 

VI 
ZONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ВИШЕПОРОДИЧНО-

СТАМБЕНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0.3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 
УРЕЂЕЊЕ 

У У У У У У У 

 
ИНДИВИДУАЛНО-

СТАМБЕНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0,3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 
УРЕЂЕЊЕ 

У O,9У 0.7У 0.25У 0,2У 0,15У 0,10У 

 
ПРИВРЕДНО-
ПРОИЗВОДНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0,3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 
УРЕЂЕЊЕ 

0,25У 0,25У 0,25У 0,25У 0,25У 0,15У 0,1У 

 
ПОСЛОВНИ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0,3П

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 
УРЕЂЕЊЕ 

1,2У 1,2У 1,2У 1,2У У У У 

 
ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ 

ПРИПРЕМАЊЕ 2,6П 1,7П П 0,6П 0,5П 0,4П 0,3П 

ОПРЕМАЊЕ О О О О О О О 
УКУПНО 
УРЕЂЕЊЕ 

0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 0,2У 

 
ЕКОНОМСКИ 
ОБЈЕКТИ 

ПРИПРЕМАЊЕ - - - - 0,5П 0,4П 0,3П 
ОПРЕМАЊЕ - - - - О О О 
УКУПНО 
УРЕЂЕЊЕ 

- - - - 0,1У 0,075У 0,05У 

 
 

 (2) Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта 
за објекте у којима се одржавају вјерски обреди и објеката вјерских заједница ради 
ширења мисионарске дјелатности (школе, дјечији вртићи, хуманитарне амбуланте 
и сл.) обрачунава се као накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта за објекте јавне намјене. 

 
 (3) За помоћне објекте износ накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта умањује се за 50% од утврђене висине накнаде објеката у 
чију сврху се исти граде. 

 
Члан 4. 

 
 Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта из 
претходног члана примјењиваће се до доношења Одлуке о детаљаном планерском 
предмјеру и предрачуну радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и укупних 
површина објеката планираних спроведбеним документима просторног уређења. 
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ширења мисионарске дјелатности (школе, дјечији вртићи, 
хуманитарне амбуланте и сл.) обрачунава се као накнаде 
за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 
објекте јавне намјене.
 (3) За помоћне објекте износ накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта умањује се за 50% 
од утврђене висине накнаде објеката у чију сврху се исти 
граде.

Члан 4.
 Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта из претходног члана примјењиваће 
се до доношења Одлуке о детаљаном планерском предмјеру и 
предрачуну радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
и укупних површина објеката планираних спроведбеним 
документима просторног уређења.

Члан 5.
 Висина накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за подручја за која нема важећих  
спроведбених  докумената  просторног уређења обрачунава 
се на основу просјечно остварених трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта  из члана 2. ове Одлуке, 
водећи рачуна о стамбено-пословној зони градског 
грађевинског земљишта у којој се објекат за који се накнада 
израчунава гради, као и о намјени објекта.

Члан 6.
 (1) Ако се мијења намјена постојећег објекта или 
појединог дијела објекта у намјену за који је прописана већа 
накнада за уређење грађевинског земљишта, износ накнаде 
се утврђује као позитивна разлика између накнаде за 
уређење грађевинског земљишта, која би према овој Одлуци 
била утврђена за ранију намјену и накнаде за уређење 
грађевинског земљишта за нову намјену, узимајући у обзир 
евентуалне промјене у корисној површини грађевине 
и другим елементима релевантним за утврђивање ове 
накнаде.
 (2) Уколико се објекат гради у више стамбено-
пословних зона, накнада за уређење грађевинског земљишта 
се одређује као збир накнада утврђених за сваки дио објекта 
према стамбено-пословној зони у којој се тај дио објекта 
налази. 

Члан  7.
  (1) Ако се стари објекат замјењује новим објектом, 
износ утврђене накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за нови објекат се умањује за 
износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта за објекат који се уклања, израчунат према 
његовој намјени у складу са овом Одлуком.
 (2) Садржина одредбе из претходног става овог 
члана примјењује се и у поступку легализације изузев 
објеката прописаних чланом 160.а Закона о уређењу 
простора и грађењу.

Члан 8.
 (1) Накнада за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за грађевинску парцелу на којој се 
гради вишепородични стамбени или стамбено-пословни 
објекат увећава се ради изградње паркиралишта и гаража 
у оквиру регулационих линија јавних површина на основу 
члана 28. став (3) Правилника о општим правилима 

урбанистичке регулације и парцелације, за износ као 
утврђену разлику између потребног броја паркинг мјеста 
и броја паркинг мјеста утврђених ревидованом техничком 
документацијом за предметни објекат, према стамбено-
пословним зонама Града Бијељина и то:
 а) Екстра зона и прва зона ...................... 10.000,00 КМ 
............................................................................. по паркинг мјесту
 б) Друга зона ............................................... 7.000,00 КМ 
............................................................................. по паркинг мјесту
 в) Трећа зона и четврта зона .................... 5.000,00 КМ 
............................................................................. по паркинг мјесту

 (2) Средства прикупљена увећањем накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта из 
претходног става овог члана могу се користити само за 
одражавање и изградњу паркиралишта и гаража у оквиру 
регулационих линија јавних површина у стамбено-
пословним зонама из претходног става.
 (3) Уколико се у поступку издавања употребне 
дозволе утврди да је изведен мањи број паркинг мјеста 
у односу на број паркинг мјеста утврђених ревидованом 
техничком документацијом за предметни објекат, 
инвеститору ће бити обрачуната и наплаћена накнада у 
складу са одредбама овог члана.

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“, а 
примјењиваће се најкасније до 31. јануара наредне године.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-5/16           
Б и ј е љ и н а,                     
Датум, 17. фебруар 2016. године                                                           

 На основу члана 30. став 1. алинеја 9. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број:  101/04, 42/05, 118/05 и 93/08), члана 8. и 10. 
Закона о боравишној такси (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 78/11 и 106/15) и члана 38. став (2) тачка 
з)  Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 2016. године, 
донијела је 

О Д Л У К У
О ВИСИНИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ КОЈА СЕ ПЛАЋА

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Домаћи или страни држављанин који користи 
услугу ноћења у угоститељском објекту за смјештај на 
подручју Града Бијељина евидентира се у књигу гостију и 
плаћа боравишну таксу по сваком оствареном ноћењу у 
угоститељском објекту за смјештај.

Члан 2.
 Домаћи или страни држављанин плаћа боравишну 
таксу, из члана 1. ове Одлуке, у износу од 2,00 КМ по 
оствареном ноћењу.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 3.
 Изузетно од члана 2. став 1. ове Одлуке, угоститељи 
који пружају услуге смештаја у кући за одмор, апартману и 
соби за изнајмљивање плаћају годишњи паушални износ 
боравишне таксе за сваки кревет (лежај) у угоститељском 
објекту, односно објекту у којем се пружају услуге смјештаја 
у складу са овом Одлуком.
 Паушални износ боравишне таксе за угоститеље 
који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и 
соби за изнајмљивање одређује се у висини од 20,00 КМ за 
сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу.

Члан 4.
 Изузеци и ослобађања од плаћања боравишне 
таксе, као и умањења висине боравишне таксе уређени су 
Законом о боравишној такси.

Члан 5.
 Град Бијељина у обавези је да цјелокупан износ 
расподијељених средстава боравишне таксе која су 
уплаћена на рачун посебних намјена стави на располагање 
Туристичкој организацији Града Бијељина.

Члан 6.
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о висини боравишне таксе која се плаћа на 
подручју општине Бијељина, број 01-022-30/12 од 29.03.2012. 
године (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 6/12).

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.   

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-13/16        
Бијељина,                            
Датум, 17. фебруар 2016. године

 На основу члана  30. став 1. алинеја 7. Закона 
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 2. 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15), члана 38. став (2) 
тачка е) Статута Града Бијељине („Службени гласник Града 
Бијељина“, број:  8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 2016. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЈАЊА“

Члан 1.
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
усвајању Регулациони план „Јања” („Службени гласник 
Општине Бијељина“, број: 23/09)

Члан 2.
 Укупна површина обухвата предметног плана 
износи: 143,42 Ха.

Члан 3.
 За предметни обухват, до доношења новог 
просторно-планског документа, примјењиваће се 
Урбанистички план „Јања” („Службени гласник Општине 
Бијељина, број: 22/08), као план вишег реда. 

Члан 4.
 За реализацију ове Одлуке задужено је Одјељење за 
просторно уређење Градске управе Града Бијељина.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-6/16       
Б и ј е љ и н а,                         
Датум, 17. фебруар 2016. 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 27/13), Скупштина Града 
Бијељина на 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 2016. 
године,   донијела је

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

ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 (1) У члану 4. став 2. Одлуке о поступку за додјелу 
средстава удружењима грађана („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 22/14), мијења се и гласи: 
 „Комисија има укупно пет чланова, од којих су 
три из реда службеника Градске управе, један члан из реда 
одборника и један члан из реда удружења грађана.
 Градска управа ће на исти начин одабрати и 
замјеника представника из реда удружења грађана, како би 
свим удружењима било омогућено учешће на Јавном позиву, 
а да чланови Комисије не би били у сукобу интереса“.
 (2)  У члану 4. став 3. мијења се и гласи:
„Комисија се именује на годину дана рјешењем 
Градоначелника“.

Члан 2.
 (1) У члану 5. став 3. алинеја 2, ријеч „учешћа“, 
мијења се и гласи „неучешћа“.

Члан 3.
 (1) У члану 7. став 2. број „15“, замјењује се бројем 
„21“.

Члан 4.
 (1) Иза члана 8. додаје се члан 8а. који гласи:
                     

 „Члан 8а.
 (1)  Пројекти који се неће финансирати:

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 - пројекти удружења која нису извршила своје 
обавезе по раније одобреним пројектима  финансираним из 
буџета Града,
 - пројекти који се  искључиво односе  на  једнократне  
манифестације,  осим  у случајевима  када  су дио  трајнијег и 
свеобухватнијег пројекта,
  - пројекти који  се односе  на повремене конференције, 
осим ако су неопходне за успјешну    имплементацију пројекта,
 - пројекти који  се односе  на финансирање редовних  
активности  подносиоца пројектног  приједлога  или њихових 
партнера,
 -  пројекти који се базирају на инвестиционим 
улагањима, адаптацији или изградњи капиталних објеката, 
или на куповину опреме осим ако је неопходна за успјешну 
имплементацију пројекта,
 - пројекти којима је предвиђен дио административних 
трошкова (људски ресурси, путовања/превоз, канцеларијски 
трошкови) већи од 20 % од укупних трошкова пројекта,
 - пројекти који представљају индивидуална 
спонзорства/стипендије за школовање или за учествовање 
у радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, 
тренинг курсевима,
 - пројекти који су усмјерени према вјерским 
циљевима и активностима,
 - пројекти који су усмјерени према политичким 
активностима,
 - пројекти који су намијењени за искључиву добит 
појединца, 
           - пројекти који се заснивају на додјељивању средстава 
трећој страни. 
 - недостатак формалних услова за кандидовање 
пројекта (непотпуна или  нетачна 
 документација),
 - максималан износ тражених средстава по једном 
пројекту је већи од утврђеног, а нема доказе о суфинансирању,
 - пројекат одражава озбиљно незнање и предрасуде 
везане за проблем,
 - пројекту недостаје јасан приказ резултата,
 - у приједлогу пројекта недостају кључне 
информације,
 - активности предвиђене пројектом већ постоје.“
           

Члан 5.
 (1) У члану 13. иза става 1. додаје се став 2. који 
гласи:
 (2) „Комисија вреднује приједлоге пројеката по „ЛОД 
методологији“ (методолошки приступ за транспарентну 
расподјелу средстава намијењених удружењима грађана, 
према препоруци Европске Уније), на следећи начин: 

 а) Финансијски и оперативни капацитет:  
 - искуство апликанта и његових партнера у 
управљању пројектима, 
 - стручни капацитети апликанта  и   његових  
партнера (посебно познавање питања на које се пројекат 
односи),
 - управљачки  капацитети подноситеља  приједлога 
и партнера (укључујући особље, опрему и способност за 
управљање буџетом пројекта). 
 б) Релевантност :
 - релевантност пројекта у односу на циљ, један или 
више приоритета јавног позива,
 - јасна дефинисаност и стратешки одабир учесника 

укључених у пројекат (посредници, крајњи корисници, 
циљне групе),  
 - јасна дефинисаност потреба циљних група и 
крајњих корисника, те да ли их пројекат третира на прави 
начин,
 - посједовање додатних квалитета пројекта, као 
што су иновативни приступ и модели добре праксе,
 - приједлог пројекта заговара модел  политике  
базиран на правима  и  има утицаја  на подређене групе 
(промоција равноправности  сполова и оснаживање жена, 
заштита околиша међунационална сарадња, проблематика 
омладине итд).

  ц) Методологија:
 - компетентност мјера плана активности и 
предложених активности одговарајуће, практичне и 
досљедне циљевима и очекиваним резултатима,
 - конзистентност цјелокупног дизајна пројекта 
(а нарочито, да ли одражава анализу уочених проблема, 
могуће вањске факторе),
 - задовољавајући ниво укључености и ангажирања 
партнера у реализацији пројекта,
 - објективно  мјерљиви  индикатори  резултата 
активности (да ли је и један од индикатора гендер сензитиван 
или гендер индикатор).

 д) Одрживост:
 - конкретан утицај активности предвиђених 
пројектом на циљне групе,
 - вишеструки утицај пројекта (укључујући 
могућност примјене на друге  циљне групе или проведбу у 
другим срединама и/или продужавање ефеката активности 
као и размјене  информација о искуствима са пројекта),
 - одрживост институционално очекиваних 
резултата предложених активности (да ли ће структуре које  
омогућују  да  се  активности  наставе  постојати  на крају 
пројекта,   да  ли ће  постојати локално “власништво” над 
резултатима пројекта),
 - одрживост предложених очекиваних активности 
(ако је могуће, навести какав ће бити структурални утицај  
проведених активности  –  нпр. да ли ће доћи до побољшања  
правне регулативе, метода и правила понашања итд.),
 - вјероватност утицаја  очекиваних дугорочних 
резултата на локалне економске услове и/или квалитет 
живота у циљним подручјима.

 е) Буџет и рационалност трошкова
 - однос између процијењених трошкова и 
очекиваних резултата,
 - предложени трошкови неопходни за 
имплементацију пројекта,
 - јасност буџета, укључује ли и наративни 
дио (омогућена оправданост за техничку опрему), 
испоштованост принципа  према којем административни  и 
трошкови особља не прелазе 20% укупних трошкова, родна 
осјетљивост буџета,  примјењивост, приложене биографије 
и описи радних мјеста.

Члан 6.
 (1) Члан 14. се брише.                              

Члан 7.
 (1) Иза члана 19. додаје се члан 19а. који гласи:
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„Члан 19а.
 (1) Реализацију пројеката прати Тим за реализацију 
пројеката којег именује Градоначелник,
 (2) Тим је састављен од два службеника Градске 
управе, који директно раде са  удружењима  грађана,
 (3) Праћење се заснива на информацијама 
добијеним из наративних и финансијских   извјештаја и на 
основу теренских посјета.“
 

Члан 8.
 (1) Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном  гласнику Града Бијељина”.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-7/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 17. фебруар 2016. 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 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 2016. 
године, донијела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ,  УПРАВЉАЊУ, 

РАСПОЛАГАЊУ И КОРИШТЕЊУ СТАМБЕНОГ 
ФОНДА УЗ ПРИМЈЕНУ ПРИНЦИПА 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању, управљању, располагању 
и кориштењу стамбеног фонда уз примјену принципа 
социјалног становања (“Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 22/ 15) члан 12. тачка 2. мијења се и гласи:
 “Другостепена комисија, која се формира у складу 
са процедурама пројекта који се реализује, одлучује о 
приговорима на предложену прелиминарну листу и 
утврђује коначну ранг- листу корисника.”

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-8/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 17. фебруар 2016. године

 На основу  члана 23. став 1. и 2. и  члана 348. став 
3. и 4. Закона о стварним правима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 30. 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 40. сједници одржаној 
дана 17. фебруара 2016. године, донијела је

О Д Л У К У
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗМЕЂУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА И  Д.О.О.  „ЕУРО СТИЛ МК“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА РАДИ  ОБЛИКОВАЊА   ГРАЂЕВИНСКЕ    

ЧЕСТИЦЕ   ПО  РЕГУЛАЦИОНОМ  ПЛАНУ АГРО-
ТРЖНИ  ЦЕНТАР „КНЕЗ  ИВО  ОД  СЕМБЕРИЈЕ“

Члан 1.
 Овом Одлуком, ради  обликовања  грађевинске  
честице  у  складу  са  важећим  Измјенама  и  допунама 
регулационог  плана Агро-тржни  центар „Кнез  Иво  од  
Семберије„ („Службени  гласник општине  Бијељина“, број: 
7/04) врши се замјена непокретности између Града Бијељина, 
с једне стране, и „ЕУРО  СТИЛ МК“ д.о.о. Бијељина, с друге 
стране. 

 Град Бијељина даје у замјену своје непокретности 
означене као:
 - к.п. број 728/175, зв. ‘’Ковиљуша’’, површине 300 
м2, уписана у Лист  непокретности број 2805, к.о. Бијељина  
Село, у ком је као корисник уписан Град Бијељина са дијелом 
1/1, а што одговара  грунтовној  парцели означеној  као к.п. 
број 728/175,  к.о. Бијељина  Село, уписаној  у з.к. улошку 
број 954, к.о. Бијељина  Село  у  ком  је  Град  Бијељина  
уписан  са  својином  са  дијелом 1/1.

 „ЕУРО СТИЛ МК“ д.о.о. Бијељина  даје у замјену 
своје непокретности означене као:
 - к.п. Број 730/4, по култури њива 3 класе, површине 
131 м2, уписана у посједовни лист  број 465, к.о. Бијељина  
Село, у ком је као посједник уписан „ЕУРО СТИЛ МК“ 
д.о.о. Бијељина  са дијелом 1/1, а што одговара  грунтовној 
парцели означеној као к.п. број 730/4, к.о. Бијељина  Село , 
уписаној у з.к. улошку број 2356, к.о. Бијељина  Село  у  ком  
је „ЕУРО СТИЛ МК“ д.о.о. Бијељина  уписан  са  својином  
са  дијелом 1/1.

 Према налазу ЈП ‘’Дирекција за изградњу и развој 
града’’ д.о.о. Бијељина број И-27/16 од  05.02.2016. године  
земљиште  које  је  предмет  замјене  има  исту  вриједност 
(налази  се  у  четвртој стамбено-пословној  зони и  износи 
28,35 КМ/м2) али  постоји  разлика  у  површини  земљишта, 
а   она  износи  169м2  за  коју  површину  је  већа  парцела  
Града  Бијељина. У  складу  са  датом  процјеном,  „ЕУРО 
СТИЛ МК“ д.о.о. Бијељина  се  обавезује  да  Граду  Бијељина  
на  име  разлике  у  површини  земљишта  од  169 м2  исплати  
новчани  износ  од  4.791,15 КМ.

Члан 2.
 О  замјени  непокретности  из  члана  1. ове  Одлуке   
сачиниће  се  уговор.  Трошкове  нотарске обраде  уговора као  
и  књижења  истог  у  јавним  евиденцијама  непокретности  
сноси  „ЕУРО СТИЛ МК“ д.о.о. Бијељина .

Члан 3.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи Уговор о замјени  непокретности из члана 1. ове 
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 4.
 На  непокретностима из члана 1.  ове  Одлуке 
извршиће се промјена  уписа у јавним евиденцијама  
непокретности.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-9/16              
Б и ј е љ и н а,                          
Датум, 17. фебруар 2016. године                                                           

 На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. 
и 2. Закона о стварним правима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), 
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 40. сједници 
одржаној дана 17. фебруара 2016. године, донијела  је

О   Д   Л   У   К   У
О  СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ  НА  НЕПОКРЕТНОСТИ – 

K.П.  БРОЈ  4345 К.О. БИЈЕЉИНА 2

Члан 1.
 Овом  Одлуком стиче се својина на  непокретности  
означеној  као:
 - к.п.  број  4345   у  нарави  стамбена  зграда број 
1 површине 182 м2 и  двориште  површине 338 м2, што  
укупно  износи 520 м2,  уписана  у  Посједовни лист  број 
1993/1, к.о. Бијељина 2  у  коме  су  Башић Стјепана Марија 
и Ледић Стјепана Карло - Јосип зв. Драго  уписани  као  
сукорисници    са  дијелом ½ , а  што  одговара   парцели 
означеној  као  к.п.  број  4345   у  нарави  стамбена  зграда 
1 површине 182 м2 и  двориште  површине 338 м2, што  
укупно  износи 520 м2,  уписана  у  зк.  уложак  број 1926, 
к.о. Бијељина 2 у коме су са правом сусвојине уписани 
Башић Стјепана Марија и Ледић Стјепана Карло-Јосип 
зв.Драго  са  дијелом ½.
 Непокретност  се  налази  у  Бијељини  у  другој 
стамбено-пословној зони. 
 Према  важећем  Регулацином  плану  „Болница 
и Дом здравља“  („Службени  гласник  Града  Бијељина“, 
број: 22/06)  предметна  парцела  представља  стамбену 
зграду и двориште и са сјеверозападне стране граничи са 
грађевинском парцелом означеном као к.п. број 4319 к.о. 
Бијељина 2 која је у својини Града Бијељина и на којој се 
гради нови објекат ЈУ „Центар за социјални рад“ Бијељина 
са Дневним центром за дјецу са потешкоћама у развоју.
 Непокретност  из  става 1. ове  Одлуке прибавља  
се у сврху реализације различитих права и услуга дневног 
збрињавања дјеце која би користила услуге Дневног 
центра. 

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 

реализоваће се Уговором о купопродаји за укупну  
купопродајну  цијену  од 65.000,00 КМ  утврђену према   
налазу ЈП „Дирекција  за  изградњу  и  развој  града“ д.о.о. 
Бијељина  број И-9/16 од 22.01.2016. години.

Члан 3.
 На  непокретности  из члана 1. ове  Одлуке, у  
јавним  евиденцијама непокретности    извршиће  се  упис  
права   коришћења и својине  у  корист  Града  Бијељина  са  
дијелом 1/1   к.о. Бијељина 2.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник  Града  Бијељина 
да на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности  описане  у члану  1. ове Одлуке, по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

 Трошкови  нотарске  обраде  уговора   падају  на  
терет   Града  Бијељина.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-10/16
Б и ј е љ и н а,  
Датум, 17. фебруар 2016. 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 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 2016. 
године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ, 
УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НОПОКРЕТНОСТИ 
ОЗНАЧЕНЕ КАО К.Ч. БРОЈ 3280, К.Ч. БРОЈ 3734/1 И 

К.Ч. БРОЈ 3734/2 СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 2 И ОПРЕМЕ У 
ОБЈЕКТИМА ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Одлуци о додјели на коришћење, управљање и 
одржавање непокретности означене као к.ч. број 3280, к.ч. 
број 3734/1 и к.ч. број 3734/2, све к.о. Бијељина 2 и опреме 
у објектима власништво Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 5/14) у члану 1. умјесто 
ријечи:
 
 „ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„СЕМБЕРИЈА“

 Сутерен:
 - Простори од броја 10 до 16 укупне површине 171 
м2 -техничке просторије“
 И ријечи:

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

 „ЈАВНА УСТАНОВА СРПСКО КУЛТУРНО 
УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“

 Сутерен:
 -  Просторије број 20, 21 и 23 укупне површине 
148,56 м2“

 Треба да стоје ријечи:
 „ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„СЕМБЕРИЈА“

 Сутерен:
 - Простори од броја 10 до 15 укупне површине 
158 м2-техничке просторије“

 И ријечи:
 „ЈАВНА УСТАНОВА СРПСКО КУЛТУРНО 
УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“

 Сутерен:
 - Просторије број 16, 20, 21 и 23 укупне површине 
161,56  м2“

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-11/16
Б и ј е љ и н а,  
Датум, 17. фебруар 2016. године

 На основу  члана 23. став 1. и 2. члана 53. став 
1. и 2. и члана 348. став 6. Закона о стварним правима 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11 и 60/15), 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 сједници одржаној дана 17. Фебруара 
2016. године,  донијела је

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА

НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. ЈАЊА 1 СА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Члан 1.
 Преноси се без накнаде право својине са Града 
Бијељина на Републику Српску, на непокретностима 
означеним као:
 - к.п. број 1595/5, зв. ‘’Тополик’’, у нарави пашњак 
1. класе, у површини од 275 м2, уписана у посједовни лист 
број 4092 к.о. Јања 1, у којем је као посједник уписана 
општина Бијељина са дијелом 1/1. Катастарска парцела 
одговара грунтовној парцели број 1595/5 уписаној у з.к. 
уложак број 5304, к.о. Јања 1, у ком је са правом својине 
уписана општина Бијељина са дијелом 1/1.

Члан 2.
 Право својине на непокретностима из члана 1. 
ове Одлуке преноси се без накнаде, а у сврху провођења 
поступка експропријације уређења доњег тока ријеке 
Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини cca 8 
км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода 
новог насеља у Јањи, Бијељина.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-12/16    
Б и ј е љ и н а,                
Датум, 17. фебруар 2016. године

 На основу члана 81. став (2) тачка б) Закона 
о заштити од пожара („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 71/12), 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: 8/13 и 27/13), Скупштина 
Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана 17. 
фебруара 2016. године донијела је 

П Л А Н
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ 

ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА
ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА

БИЈЕЉИНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 1.
 Средства прикупљена по основу уплата 
привредних друштава и других правних лица који имају 
сједиште и обављају дјелатност на територији Града 
Бијељина која су обрачуната и уплаћена у корист буџета 
Града Бијељина, у складу са чланом 81. Закона о заштити 
од пожара  („Службени гласник Републике Српске“, број: 
71/12) користе се за намјену утврђену овим нацртом 
Планa.

Члан 2.
 Расположива средства:
 Планирају се прикупити следећа средства:
 - обрачунате и уплаћене накнаде за реализацију 
посебних мјера заштите од пожара у складу са чланом 81. 
Закона о заштити од пожара.
 - Укупно планирана средства          1.860.000,00 КМ 

Члан 3.
 План утрошка:
 Средстава прикупљена на основу обрачунате 
и уплаћене накнаде у корист буџета Града Бијељина 
усмјерит ће се на следећи начин :   
 - плаћање дијела цијене за набавку ватрогаснoг 
возила љества са  корпом за гашење пожара и спасавање 
људи на објектима са дохватом на висини од минимум 32 
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метра ( 10 спрат-солитери ) у износу од 333.000,00 КМ  
( за набавку ватрогасног возила спровешће се поступак 
јавне набавке у новембру 2015 године, а на основу 
усвојеног Плана јавних набавки за 2015 годину )                                                                             
 - куповина земљишта ради дислокације и градње 
новог ватрогасног дома Територијалне ватрогасне 
јединице Бијељина у износу од 650.000,00 КМ
 - плаћање дуга за испоручено ватрогасно 
возило за потребе ВД Подриње Јања у износу од                                                                                                       
28.400,00 КМ 
 - адаптација ватрогасних домова у Бијељини и 
Јањи у износу од 70.000,00 КМ
 - набавка два теренска возила у износу од                                               
200.000,00 КМ
 - набавка два теренска ватрогасна 
возила са ватрогасном надоградњом у изосу од                                                                           
250.000,00 КМ
 - набавка техничког возила са опремом у износу 
од 268.600,00 КМ
 - набавка три електричне сирене за узбуњивање у 
износу од 30.000,00 КМ
 - набавка два алуминијска чамца са приколицом 
у износу од 30.000,00 КМ
                                                                                                                                                                              

Члан 4.
 Наведена средства су планирана од прихода 
противпожарне заштите.

Члан 5.
 Овај План ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-14/16 
Б и ј е љ и н а,  
Датум, 17. фебруар 2016. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 21. став 
2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 124/11) и члана 38. став (2) 
тачка г) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 40. сједници одржаној дана 17. фебруара  2016. године, 
донијела је

П Р О Г Р А М
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

ЗА 2016. ГОДИНУ

 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

 Заједничка комунална потрошња је дјелатност 
од посебног јавног интереса која је законом стављена у 
надлежност органа локалне самоуправе. Да би се правилније 
планирале и спроводиле активности у области заједничке 
комуналне потрошње Законом о комуналним дјелатностима 
регулисано је да се сваке године доноси програм обављања 
дјелатности заједничке комуналне потрошње.

 Законом о комуналним дјелатностима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 124/11 утврђене су 
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин 
обезбијеђивања посебног јавног интереса, организација 
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања.
 Дјелатности заједничке комуналне потрошње 
обухватају услуге:
 1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима, 
 2.  одржавање, уређивање и опремање јавних 
зелених и рекреационих површина,
 3. одвођење атмосферских падавина и других вода 
са јавних површина,

 Средства за обављање комуналних дјелатности, 
заједничке кломуналне потрошње обезбијеђују се из:
 - комуналне накнаде,
 -  дијела накнаде за коришћење добара од општег 
интереса,
 - дијела прихода од пореза непокретности и
 - дијела накнаде за дате концесије.

 Утврђивање висине средстава из претходног 
става врши се на основу Програма који доноси Скупштина 
јединице локалне самоуправе.Програм садржи обим 
одржавање појединих комуналних објеката и уређаја и 
комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње, 
висину потребних средстава за реализацију програма 
и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по 
намјенама. 
 Овим Програмом су предвиђене слиједеће 
активности-услуге:

 1. Јавна градска хигијена,
 - чишћење јавних површина у прољетном, љетном 
и јесењем периоду у граду Бијељина и насељеном мјесту 
Јања,
 - чишћење јавних површина у зимском периоду-
зимска служба,
 - прање јавних површина,
 - одвожење, транспорт и депоновање комуналног 
отпада из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча”.
 2. одржавање јавних зелених површина,
 3. одвођење атмосферских вода и чишћење 
колектора кишне канализације
 4. одржавање јавних површина у мјесним 
заједницама, око домова културе, школских објеката и 
спомен обиљежја,
 5. уређење излазно-улазних путних праваца, 
кошење обале канала Дашница и чишћење дна канала 
Дашница,
 6. уништавање амброзије,
 7. чишћење дивљих депонија,
 8. радови ван програма,
 9. Зоохигијена.

 1. ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА

 1.1. Чишћење јавних површина (љетни период) 
у правилу траје од 01. 03. до 01.12.текуће године и 
подразумијева ручно и машинско чишћење јавних површина 
а то су градски тротоари, риголи 0.5м од ивичњака у граду 
Бијељина и насељеном мјесту Јања. 
 Површине из овог програма чисте се машински или 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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ручно, а чишћење се састоји од сакупљања:
 - уобичајног уличног смећа (ситни папирићи, 
опушци и др.),
 - атмосферска загађења (пепео, чађ, прашина 
настала кретањем теретних моторних возила превозом 
расутих материјала),
 -  сезонско смеће (лишће, пијесак, прашина, 
гранчице, ситни камен и агрегати, јер се ови отпадци јављају 
у јесењем и зимском периоду,
 - одржавање градских фонтана (чишћење),
 - одржавање клупа и кошара за отпатке (поправак, 
бојење и сл.).
 Површине су раздвојене у пет приоритета у граду 
Бијељина и два приоритета у насељеном мјесту Јања, из 
чега произилази и интензитет чишћења. Приликом подјеле 
водило се рачуна о густини насељености града, распореду 
пословних стамбених зграда, саобраћајне оптерећености 
(пјешачки и моторни) и о интензитету загађивања.
   У току је поступак јавне набавке и избора 
најповољнијег понуђача за пружање услуга чишћења јавних 
површина. 
 Програм одржавања јавне хигијене по 
приоритетима у граду Бијељина
 Први приоритет улице које се чисте шест пута у 
седмици

Тротоари
6 дана х 17193 м²х 4 седмице = 412632 м²
412632 х 0,017 км = 7.014,74 км

риголи
6 дана х 3562 м²х 4 седмице= 85488 м²
85488 х0,038 км = 3.248,54 км

Други приоритет улице које се чисте три пута у седмици

Тротоари
3 дана х 10518 м²х 4 седмице =126216 м²
126216х 0,017 км = 2.145,67 км

риголи
3 дана х 3506 м² х 4 седмице= 42072 м²
42072х0,038 км  = 1.598,74 км

Трећи приоритет улице које се чисте два пута у седмици

Тротоари
2 дана х 15285 м²х 4 седмице =122280 м²
122280х 0,017 км = 2.078,76 км

Риголи
2 дана х 5139 м² х 4 седмице= 41112 м²
41112х0,038 км = 1.562,26 км

Четврти приоритет улице које се чисте један пута у седмици

Тротоари
72758 м² х 4 седмице = 291032 м²
291032 м²х 0,017 км = 4.947,54 км

Риголи
23281 м²х 4 седмице = 93124 м²
93124 м² х 0,038 км = 3.538,71км

Пети приоритет улице које се чисте једном у мјесецу

 2

 
 
 5. уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала Дашница и 
         чишћење дна канала Дашница, 
 6. уништавање амброзије, 
 7. чишћење дивљих депонија, 
 8. радови ван програма, 
 9. Зоохигијена. 
 
 

1. ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА 
 
 1.1. Чишћење јавних површина (љетни период) у правилу траје од 01. 03. до 01.12.текуће 

године и подразумијева ручно и машинско чишћење јавних површина а то су градски тротоари, 
риголи 0.5м од ивичњака у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања.  

 Површине из овог програма чисте се машински или ручно, а чишћење се састоји од 
сакупљања: 

- уобичајног уличног смећа (ситни папирићи, опушци и др.), 
- атмосферска загађења (пепео, чађ, прашина настала кретањем теретних моторних 

возила превозом расутих материјала), 
-  сезонско смеће (лишће, пијесак, прашина, гранчице, ситни камен и агрегати, јер се 

ови отпадци јављају у јесењем и зимском периоду, 
- одржавање градских фонтана (чишћење), 
- одржавање клупа и кошара за отпатке (поправак, бојење и сл.). 

 Површине су раздвојене у пет приоритета у граду Бијељина и два приоритета у насељеном 
мјесту Јања, из чега произилази и интензитет чишћења. Приликом подјеле водило се рачуна о 
густини насељености града, распореду пословних стамбених зграда, саобраћајне оптерећености 
(пјешачки и моторни) и о интензитету загађивања. 
   У току је поступак јавне набавке и избора најповољнијег понуђача за пружање услуга 
чишћења јавних површина.  
 
Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина 
 
Први приоритет улице које се чисте шест пута у седмици 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Трг Краља Петра I 
Карађорђевића 4660 628 
Карађорђева    1485 495 
Меше Селимовића 1065 355 
Гаврила Принципа 3420 634 
Доситеја Обрадовића 300 100 
Змај Јове Јовина 429 143 
Николе Тесле 2276 612 
Милоша Црњанског 2062 156 
Нушићева 780 260 
Саве Ковачевића 716 179 
Укупно 17.193 м² 3562 м² 
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Тротоари 
6 дана х 17193 м²х 4 седмице = 412632 м² 
412632 х 0,017 км = 7.014,74 км 
 
риголи 
6 дана х 3562 м²х 4 седмице= 85488 м² 
85488 х0,038 км = 3.248,54 км 
 
Други приоритет улице које се чисте три пута у седмици 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Патријарха Павла 570 190 
Светог Саве 1470 490 
Српске војске 4470 1490 
Незнаних јунака 2973 991 
Кнегиње Милице 1035 345 
Укупно 10518м² 3506м² 
  
Тротоари 
3 дана х 10518 м²х 4 седмице =126216 м² 
126216х 0,017 км = 2.145,67 км 
 
риголи 
3 дана х 3506 м² х 4 седмице= 42072 м² 
42072х0,038 км  = 1.598,74 км 
 
Трећи приоритет улице које се чисте два пута у седмици 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Његошева 723 241 
Мајевичка 1995 665 
Филипа Вишњића 3597 1199 
Кнеза Милоша 780 260 
Рачанска 5100 1744 
Милоша Обилића 1455 485 
Војводе Степе 435 145 
Атинска 660 220 
Трг Ђенерала Драже 
Михаиловића 540 180 
Укупно 15285м² 5139м² 
  
Тротоари 
2 дана х 15285 м²х 4 седмице =122280 м² 
122280х 0,017 км = 2.078,76 км 
 
Риголи 
2 дана х 5139 м² х 4 седмице= 41112 м² 
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41112х0,038 км = 1.562,26 км 
 

 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Београдска 1500 500 
Живојина Мишића   2145 715 
Кнез Иво од семберије 1965 1010 
Јована Дучића 1320 547 
Стефана  Дечанског 924 308 
Раје Баничића 3345 1115 
Димитрије Туцовића 4695 1565 
Арсенија Чарнојевића 1005 335 
Потпоручника Смајића 970 323 
27 Март 3636 1212 
Шабачких Ђака 900 600 
1. Маја 480 160 
Жртава фашистичког 
Терора 1105 335 
Српске добровољачке 
гарде 4545 915 
Браће Гаврић 660 220 
Сергеја Јесењина 135 90 
Војводе Петра Бојовића 2673 891 
Ђуре Даничића 1398 466 
Баје Станишића 525 157 
Ивана Горана Ковачића 678 225 
Ћирила и Методија 1248 416 
Пере Станића 420 140 
Душана Баранина 943 629 
Мајора Гавриловића 415 217 
Професора Бакајлића 630 210 
Лазе Костића 1000 500 
Солунска 765 255 
Цара Уроша 2055 685 
Сремска 6000 1650 
Кулина Бана 1716 1144 
Светозара Марковића 1110 370 
Николе Спасојевића 852 284 
Галац 3733 911 
Лозничка 577 385 
Крушевачка 4200 1050 
Стефана Дечанског др.дио 3400 308 
Обилазница раскршће 
према Обарској 4940 937 
Комитска 4200 1400 
Пантелинска 950 100 
Укупно 72758 м² 23281 м² 
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Тротоари
6900х 0,017км = 117,30 км

Риголи
3200х 0,038км = 121,60 км

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у 
насељеном мјесту Јања

Први приоритет улице које се чисте три пута у седмици

Тротоари 
3 дана х 5700 м²х 4 седмице =68.400 м²
68400 м²х 0,017 = 1.162,80км

Риголи
3 дана х 2050 м² х 4 седмице= 24.600 м²
24600 м²х0,038км  = 934,80км

Други приоритет улице које се чисте сваке друге седмице 
један пута

Тротоари
9680 м²х 2 седмице =19360 м²
19360м²х 0,017км = 329,12км

Риголи
4610м² х 2 седмице= 9220 м²
9220 х 0,038 = 350.36км

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
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Тротоари 
72758 м² х 4 седмице = 291032 м² 
291032 м²х 0,017 км = 4.947,54 км 
 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Комитска 4200 1400 
Лозничка од ул.Дринске 400 400 
Кружни ток у В.Обарској 1200 300 
Мученика Романових 1100 1100 
Укупно 6900м² 3200м² 
  
Тротоари 
6900х 0,017км = 117,30 км 
 
Риголи 
3200х 0,038км = 121,60 км 

 
 

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања 
 
Први приоритет улице које се чисте три пута у седмици 
 
Улица    руч. Чиш. Тротоара м² руч. Чиш.ригола м² 
Бијељинска 4800 1600 
Омладинска 900 450 
Укупно 5700 м² 2050 м² 
  
Тротоари  
3 дана х 5700 м²х 4 седмице =68.400 м² 
68400 м²х 0,017 = 1.162,80км 
 
Риголи 
3 дана х 2050 м² х 4 седмице= 24.600 м² 
24600 м²х0,038км  = 934,80км 
 
Други приоритет улице које се чисте сваке друге седмице један пута 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Др.Хамдије Ћемерлића 1000 500 
Влагија 600 300 
Браће Лазић 2200 1160 
Шарампов 1000 500 
Брзава 400 200 
Дринска 1000 500 
Џемала Биједића 400 200 
Николе Тесле 2080 750 
Меше Селимовића 1000 500 
Укупно 9680 м² 4610 м² 
Тротоари 

 5

Тротоари 
72758 м² х 4 седмице = 291032 м² 
291032 м²х 0,017 км = 4.947,54 км 
 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Комитска 4200 1400 
Лозничка од ул.Дринске 400 400 
Кружни ток у В.Обарској 1200 300 
Мученика Романових 1100 1100 
Укупно 6900м² 3200м² 
  
Тротоари 
6900х 0,017км = 117,30 км 
 
Риголи 
3200х 0,038км = 121,60 км 

 
 

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања 
 
Први приоритет улице које се чисте три пута у седмици 
 
Улица    руч. Чиш. Тротоара м² руч. Чиш.ригола м² 
Бијељинска 4800 1600 
Омладинска 900 450 
Укупно 5700 м² 2050 м² 
  
Тротоари  
3 дана х 5700 м²х 4 седмице =68.400 м² 
68400 м²х 0,017 = 1.162,80км 
 
Риголи 
3 дана х 2050 м² х 4 седмице= 24.600 м² 
24600 м²х0,038км  = 934,80км 
 
Други приоритет улице које се чисте сваке друге седмице један пута 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Др.Хамдије Ћемерлића 1000 500 
Влагија 600 300 
Браће Лазић 2200 1160 
Шарампов 1000 500 
Брзава 400 200 
Дринска 1000 500 
Џемала Биједића 400 200 
Николе Тесле 2080 750 
Меше Селимовића 1000 500 
Укупно 9680 м² 4610 м² 
Тротоари 

 5

Тротоари 
72758 м² х 4 седмице = 291032 м² 
291032 м²х 0,017 км = 4.947,54 км 
 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Комитска 4200 1400 
Лозничка од ул.Дринске 400 400 
Кружни ток у В.Обарској 1200 300 
Мученика Романових 1100 1100 
Укупно 6900м² 3200м² 
  
Тротоари 
6900х 0,017км = 117,30 км 
 
Риголи 
3200х 0,038км = 121,60 км 

 
 

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања 
 
Први приоритет улице које се чисте три пута у седмици 
 
Улица    руч. Чиш. Тротоара м² руч. Чиш.ригола м² 
Бијељинска 4800 1600 
Омладинска 900 450 
Укупно 5700 м² 2050 м² 
  
Тротоари  
3 дана х 5700 м²х 4 седмице =68.400 м² 
68400 м²х 0,017 = 1.162,80км 
 
Риголи 
3 дана х 2050 м² х 4 седмице= 24.600 м² 
24600 м²х0,038км  = 934,80км 
 
Други приоритет улице које се чисте сваке друге седмице један пута 
 
Улица    руч. чиш. тротоара м² руч. чиш.ригола м² 
Др.Хамдије Ћемерлића 1000 500 
Влагија 600 300 
Браће Лазић 2200 1160 
Шарампов 1000 500 
Брзава 400 200 
Дринска 1000 500 
Џемала Биједића 400 200 
Николе Тесле 2080 750 
Меше Селимовића 1000 500 
Укупно 9680 м² 4610 м² 
Тротоари 

 6

 

Р/Б Опис услуга Јединиц
а мјере Количина 

Јединичн
а цијена 
КМ 

Износ 
КМ 

1 

Ручно стругање ригола 
- посао обављају радници ручно 
лопатама и осталим оруђима за рад, 
непосредно после отапања снијега у 
то вријеме на коловозу се налазе веће 
количине пијеска, земље и шљунка. 
Након стругања и чишћења 
сакупљени материјал одмах одвући. 

 
 
 
 
 
 
м² 

 
 
 
 
 
 

50.000 0,3407 1.700,85 

 
2 

Прочишћавање тротоара и ригола  
- посао обављају радници ручно 
купљењем уличног смећа (смеће које 
се дневно створи на јавним 
површинама и смеће настало услед 
временских непогода и јавних 
манифестација). Са наведених 
површина смеће се купи и за вријеме 
сњежних и кишних падавина. 
Скупљени материјал одмах одвући 

 
 
 
 
 

н/ч 

 
 
 
 
 

2.100 7,00 14.700,00 

 
3 

Рад паука 
- посао се обавља када је у питању 
уклањање бесправно постављених 
монтажних кућица, покретних тезги, 
великих жардињера и слично  

 
 

сат 

 
 
 

10 50,00 500,00 

4 

Рад теретног моторног возила за 
ванредне потребе носивости 2 тоне са 
ручним утоваром смећа и 
транспортом на ЕКО депонију  

 
тура 

 
 

200 68,37 13.674,00 

5 
Рад специјалног возила за одвоз 
смећа са ручним утоваром (смећар) у 
граду 

 
тура 

 
8 299,15 2.393,20 

8 
Рад специјалног возила за одвоз 
смећа са ручним утоваром (смећар) 
на подручју града 

 
тура 

 
8 299,15 2.393,20 

9 Рад КВ бравара на разним 
браварским пословима н/ч 300 9,80 2.940,00 

10 Рад аутоподизача контејнера 
запремине 5 м³ тура 100 117,00 11.700,00 

Свеукупно :(са ПДВ-ом) : 50.001,25
 
ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
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ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
Програма одржавања јавних површина по приоритетима 

у граду Бијељина 
 
Први приоритет 
 -тротоари: 412632 х 0,017 км = 7.014,74 км х 9 мјесеци  = 63.132,66 КМ 
 -риголи:   85488 х 0,038 км = 3.248,54 км х 9 мјесеци = 29.236,86 КМ 
        Укупно:             92.369,52 КМ 
Друга приоритет 
 - тротоари: 126216 м² х 0,017 =  2145,67 км х 9 мјесеци  = 19.311,03 КМ 
 - риголи:  42072 м² х 0,038  =  1.598,74 км х 9 мјесеци  = 14.388,66 КМ 
        Укупно:  33.699,69 КМ 
Трећи приоритет 
 - тротоари: 122280 м² х 0,017 = 2.078,76 км х 9 мјесеци = 18.708,84 КМ 
 - риголи: 41112 м² х 0,038  = 1.562,26 км х 9 мјесеци  = 14.060,34 КМ 

        Укупно:  32.769,18 КМ 
 
 

Четврти приоритет 
 - тротоари: 291032 м²х 0,017 км = 4.947,54 км х 9 мјесеци = 44.527,86 КМ 
 - риголи: 93124 м² х 0,038 км = 3.538,71 км х 9 мјесеци = 31.848,39 КМ 
        Укупно:  76.376,25 КМ 
Пети приоритет 
 - тротоари: 6900м² х 0,017 км = 117,30 км х 9 мјесеци  =   1.055,70 КМ 
 - риголи: 3200м² х 0,038 км = 121,60 км х 9 мјесеци  =   1.094,40 КМ 
        Укупно:    2.150,10 КМ 
 
 Бијељина остали послови        50.001,25 КМ 
 
 

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима 
у насељеном мјесту Јања 

 
Први приоритет 
 - тротоари: 68400м²х 0,017 = 1162,80 км х 9 мјесеци  =         10.465,20 КМ 
 - риголи: 24600 м²х0,038 км  = 934,80 км х 9 мјесеци =  8.413,20 КМ 
        Укупно:            18.878,40 КМ 
 
Други приоритет 
 - тротоари: 20440м²х 0,017 = 347,48 км х 9 мјесеци  =  3.127,32 КМ 
 - риголи: 9580 м²х 0,038 = 364,04 км х 9 мјесеци  =  3.276,36 КМ 
        Укупно:   6.403,68 КМ 
 
 Јања остали послови        5.750,43 КМ 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.1. 
 
Град Бијељина: 92.369,52 КМ  + 33.699,69 КМ + 32.769,18 КМ + 
+ 76.376,25 КМ+ 2.150,10 КМ + 50.001,25 КМ    =      287.365,99 КМ 
Насељено мјесто Јања:  18.878,40 КМ +  6.403,68 КМ+5.750,43 КМ =        31.032,51 КМ  
    СВЕ УКУПНО:             318.398,50 КМ 
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 Цијене услуга које су приказане у програму су узете 
из Уговора претходне године.

 1.2. Чишћење површина у зимском периоду 
подразумијева активности које се врше током цијелог 
зимског периода, на начин да се тргови, тротоари, прилази 
јавним установама и друге јавне површине које се користе 
за саобраћај у сваком моменту проходни, без било какве 
опасности за безбједно одвијање пјешачког саобраћаја.

 Програмом утврђени радови на чишћењу снијега 
и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.04.2014. 
године и даље у случају снијежних падавина.
 У овом периоду ће се обављати слиједећи послови:
 1. комбиновано машинско и ручно чишћење 
снијега са тротоара, тргова, прилаза јавним установама, 
степеништа и других јавних површина неопходних за 
саобраћај, континуирано док трају снијежне падавине,
 2. посипање свих површина које се користе за 
комуникацију индустријском соли,
 3. по престанку падавина вршити скупљање и одвоз 
снијега по приоритетима,
 4. чишћење сливника, шахтова и решетки,
 5. скидање снијега и уклањање поломљених 
грана са насада и дрвећа на дијеловима путног земљишта, 
тротоарима и парковима,
 6. раскопавање леда и уклањање истог,
 7. скупљање амразивног материјала са утоваром 
и одвозом са свих јавних површина по престанку зимске 
службе, као и у току зимске службе, кад се за исте укаже 
потреба.
 8. прочишћавање тротора и других јавних 
површина које подразумијева сакупљање разбацаних 
папира и другог смећа, као и чишћење бетонских и лимених 
канти намијењених за ситни комунални отпад.

 Овај програм не предвиђа чишћење површина 
испред стамбено-пословних објеката и пословних простора. 
Ове просторе на основу одредби Одлуке о комуналном 
реду дужни су чистити власници, односно непосредни 
корисници објеката и простора.
 Чишћење површина у зимском периоду биће 
повјерено предузећу након проведеног поступка јавне 
набавке у склопу објављене јавне набавке за јавну градску 
хигијену. 
 Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара, 
посипање соли по потреби, као и чишћење сливних решетки 
обавиће се у следећим улицама по приоритетима и то: 

 Први приоритет:
 - Трг Краља Петра I Карађорђевића, Вука Караџића, 
Николе Тесле, Српске Војске, Карађорђева,  Његошева, 
Гаврила Принципа, Змај Јове Јовановића, Светог Саве, 
Милоша Црњанског, Саве Ковачевића, Патријарха 
Павла, Кнегиње Милице, Атинска, Доситеја Обрадовића, 
Нушићева, Кнеза Милоша,
 Рад специјалних машина са челним ножем на 
разгртању снијега 140 сати х 24,57 КМ = 3.439,80 КМ
 Рад радника на утовару снијега ,чишћење пјешачких 
прелаза, тротоара ,сливних решетки и слично 400 сати х 7.25 
КМ = 2.900,00 КМ.
 Укупно: Први приоритет 6.339,80 КМ

 Други приоритет:
 -Незнаних Јунака, Војводе Степе, Српске 
Добровољачке гарде, Рачанска, Филипа Вишњића, 27.Март, 
Галац, Николе Спасојевића, Потпоручника Смајића, Жртава 
Фашистичког терора.
 Рад специјалних машина са челним ножем на 
разгртању снијега 140 сати х 24,57 КМ = 3.439,80 КМ
Рад радника на утовару снијега, чишћење пјешачких 
прелаза, тротоара, сливних решетки и слично 400 сати х 7,25 
КМ = 2.900,00 КМ
 Укупно: Други приоритет 6.339,80 КМ

 Трећи приоритет:
 - Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара, 
посипање соли, као и чишћење сливних  решетки обавиће 
се у свим осталим улицама које имају тротоаре и сливне 
решетке.
 - Сакупљање снијега ради уклањања односно одвоза 
врши се у гомиле на јавним површинама погодним за одвоз 
и на мјестима гдје не сметају одвијању моторног и пјешачког 
саобраћаја, по потреби и налогу надзорног органа.
600м³ х 11,12 КМ = 6.672,00 КМ
 Укупно: Трећи приоритет 6.672,00 КМ

 По програму планиран је утрошак соли од 30000 кг. 
х 0,24 км = 7.371,00 КМ

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.2.

 6.339,80 КМ + 6.339,80 КМ + 6.672,00 КМ + 7.371,00 
КМ = 26.722,60 КМ
 Цијене услуга које су приказане у програму су узете 
из Уговора претходне године.

 1.3. Прање јавних површина обављаће се машински 
ауто цистерном под притиском помоћу млазнице којом 
манипулишу помоћни радници и након завршетка прања 
очистиће  евентуално наталожени отпад и материјал са 
сливних решетки. Прање јавних саобраћајних и пјешачких 
површина се врши у периоду од 01.04. до 30.09. текуће 
године. Уколико се укаже потреба могућа су и ванредна 
прања улица што се дефинише посебним налогом за рад. 
Избор даваоца услуга прања јавних површина извршиће се 
након проведеног поступка јавне набавке.

 - Преглед површина које се перу

 Програм прања улица за понедељак (перу се сваки 
други понедељак)
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По програму планиран је утрошак соли од 30000 кг. х 0,24 км = 7.371,00 КМ 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.2. 
 

              6.339,80 КМ + 6.339,80 КМ + 6.672,00 КМ + 7.371,00 КМ = 26.722,60 КМ 
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
 
 
 1.3. Прање јавних површина обављаће се машински ауто цистерном под притиском помоћу 
млазнице којом манипулишу помоћни радници и након завршетка прања очистиће  евентуално 
наталожени отпад и материјал са сливних решетки. Прање јавних саобраћајних и пјешачких 
површина се врши у периоду од 01.04. до 30.09. текуће године. Уколико се укаже потреба могућа су 
и ванредна прања улица што се дефинише посебним налогом за рад. Избор даваоца услуга прања 
јавних површина извршиће се након проведеног поступка јавне набавке. 
 
 - Преглед површина које се перу 
 
Програм прања улица за понедељак (перу се сваки други понедељак) 
Р.б Назив улице површина која 

се пере м² 
1. Трг Краља Петра I  

Карађорђевића 4196
2. Николе Тесле 7344
3. Гаврила П ринципа 11200
4. Змај Јове Јовановића 858
5. Његошева 1325
6. Кнегиње Милице 2070
7. Карађорђева 2970
8. Вука Караџића 5505
9. Меше Селимовића 2130
 Укупно 37598
 
 
Програм прања улица за уторак (перу се једном мјесечно) 
Р.б Назив улице површина која 

се пере м² 
1. Мајевичка 4320
2. Филипа Вишњића 7194
3. Кулина Бана 6864
4. Светог Саве 2940
5. Доситеја Обрадовића 600
6. Незнаних Јунака 5946
7. Лазе Костића 2500
 Укупно 31364
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 - Укупна површина прања за понедељак је 37598 м² 
х 2 седмице х 6 мјесеци = 451176 м².
 - Укупна површина прања за уторак је 31364 м² х 6 
мјесеци = 188184 м².
 - Укупна површина прања за сриједу је 28466 х 6 
мјесеци = 170796 м².
 - Укупна површина прања за четвртак је 32397 м² х  
6 мјесеци = 194382 м².
 - Укупна површина прања за петак је 34002 м² х  6 
мјесеци = 204012 м².
 - Укупна површина прања за суботу је 26119 м² х 6 
мјесеци = 156714 м².
 Укупна површина прања улица и тротоара 
предвиђена овим програмом износи: 1365264 м² а потребна 
средства за реализацију прања улица су 1365264 м² х 0,024 
км = 32.766,34 КМ 

 1.4.  Одвожење, транспорт и депоновање комуналног 
отпада из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча”, на основу 
Закључка Скупштине општине Бијељина одвожење 
комуналног отпада из мјесних заједница Бријесница и Доња 
Љељенча одвози се бесплатно за 170 домаћинстава везано 
за пристанак грађана ових мјесних заједница да се дозволи 
изградња санитарне еколошке депоније на том подручју. 
Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада 
из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча” биће повјерено 
предузећу након проведеног поступка јавне набавке у 
склопу објављене јавне набавке за јавну градску хигијену. За 
ове послове планиран је износ од 16.320,00 КМ

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1:

 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.= 318.398,50 КМ + 26.722,60 КМ + 
32.766,34 КМ + 16.320,00 КМ 
 = 394.207,44 КМ - Укупно са ПДВ-ом = 461.222,70 КМ
 Цијене услуга које су приказане у програму су узете 
из Уговора претходне године.

 2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
 
            Урбани и индустријски развој градова сукобљава 
се са великим потешкоћама при подизању и одржавању 
зелених површина. Зеленило као саставни дио животне 
средине човјека, све је више угрожено бројним 
интервенцијама човјека, било радовима инфраструктуре, 
насеља, интензивирањем саобраћаја, изградњом асфалтних 
комуникација или на други начин. Како наставити са 
даљим развојем ових потреба а истовремено очувати зелене 
површине, питање је савременог човјека. 

 10

 
По програму планиран је утрошак соли од 30000 кг. х 0,24 км = 7.371,00 КМ 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.2. 
 

              6.339,80 КМ + 6.339,80 КМ + 6.672,00 КМ + 7.371,00 КМ = 26.722,60 КМ 
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
 
 
 1.3. Прање јавних површина обављаће се машински ауто цистерном под притиском помоћу 
млазнице којом манипулишу помоћни радници и након завршетка прања очистиће  евентуално 
наталожени отпад и материјал са сливних решетки. Прање јавних саобраћајних и пјешачких 
површина се врши у периоду од 01.04. до 30.09. текуће године. Уколико се укаже потреба могућа су 
и ванредна прања улица што се дефинише посебним налогом за рад. Избор даваоца услуга прања 
јавних површина извршиће се након проведеног поступка јавне набавке. 
 
 - Преглед површина које се перу 
 
Програм прања улица за понедељак (перу се сваки други понедељак) 
Р.б Назив улице површина која 

се пере м² 
1. Трг Краља Петра I  

Карађорђевића 4196
2. Николе Тесле 7344
3. Гаврила П ринципа 11200
4. Змај Јове Јовановића 858
5. Његошева 1325
6. Кнегиње Милице 2070
7. Карађорђева 2970
8. Вука Караџића 5505
9. Меше Селимовића 2130
 Укупно 37598
 
 
Програм прања улица за уторак (перу се једном мјесечно) 
Р.б Назив улице површина која 

се пере м² 
1. Мајевичка 4320
2. Филипа Вишњића 7194
3. Кулина Бана 6864
4. Светог Саве 2940
5. Доситеја Обрадовића 600
6. Незнаних Јунака 5946
7. Лазе Костића 2500
 Укупно 31364
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Програм прања улица за среда (перу се једном мјесечно) 
Р.б Назив улице површина која 

се пере м² 
1. Кнеза Милоша 1560
2. Српске Војске 8940
3. Галац 5466
4. Николе Спасојевића 1704
5. Сергеја Јесењина 495
6. Жртава Фашистичког терора 2010
7. Потпоручника Смајића 1938
8. Атинска 1320
9. Милоша Црњанског 2998
10. Саве Ковачевића 895
11. Патријарха Павла 1140
 Укупно 28466

 
 

Програм прања улица за четвртак (перу се једном мјесечно) 
Р.б Назив улице површина која 

се пере м² 
1. Милоша Обилића 3880
2. 1. Маја 960
3. Сремска 9900
4. Мајора Драгутина 

Гавриловића 1193
5. Професора Бакајлића 1050
6. Душана Баранина 3774
7. Пере Станића 840
8. Цара Уроша 4110
9. Раје Бањичића 6690
 Укупно 32397

 
 

Програм прања улица за петак (перу се једном мјесечно) 
Р.б Назив улице површина која 

се пере м² 
1. Рачанска 13746
2. Српске добровољачке гарде 7320
3. Београдска 3000
4. Живојина Мишића 4290
5. Војводе Степе 870
6. Браће Гаврић 1320
7.  Кнез Иво од Семберије 2016
8. Трг Ђенерала Драже 

Михаиловића 1440
 Укупно 34002
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Програм прања улица за субота (перу се једном мјесечно) 
 
 
 
 

 
- Укупна површина прања за понедељак је 37598 м² х 2 седмице х 6 мјесеци = 451176 м². 
- Укупна површина прања за уторак је 31364 м² х 6 мјесеци = 188184 м². 
- Укупна површина прања за сриједу је 28466 х 6 мјесеци = 170796 м². 
- Укупна површина прања за четвртак је 32397 м² х  6 мјесеци = 194382 м². 
- Укупна површина прања за петак је 34002 м² х  6 мјесеци = 204012 м². 
- Укупна површина прања за суботу је 26119 м² х 6 мјесеци = 156714 м². 
Укупна површина прања улица и тротоара предвиђена овим програмом износи: 1365264 м² а 
потребна средства за реализацију прања улица су 1365264 м² х 0,024 км = 32.766,34 КМ  

 
 

1.4.  Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња 
Љељенча", на основу Закључка Скупштине општине Бијељина одвожење комуналног отпада из 
мјесних заједница Бријесница и Доња Љељенча одвози се бесплатно за 170 домаћинстава везано за 
пристанак грађана ових мјесних заједница да се дозволи изградња санитарне еколошке депоније на 
том подручју. Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња 
Љељенча" биће повјерено предузећу након проведеног поступка јавне набавке у склопу објављене 
јавне набавке за јавну градску хигијену. За ове послове планиран је износ од 16.320,00 КМ 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1: 
 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.= 318.398,50 КМ + 26.722,60 КМ + 32.766,34 КМ + 16.320,00 КМ  
= 394.207,44 КМ - Укупно са ПДВ-ом = 461.222,70 КМ 

Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
 
 
 2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

  
            Урбани и индустријски развој градова сукобљава се са великим потешкоћама при подизању 
и одржавању зелених површина. Зеленило као саставни дио животне средине човјека, све је више 
угрожено бројним интервенцијама човјека, било радовима инфраструктуре, насеља, 
интензивирањем саобраћаја, изградњом асфалтних комуникација или на други начин. Како 
наставити са даљим развојем ових потреба а истовремено очувати зелене површине, питање је 
савременог човјека.  

Р.б Назив улице површина која 
се пере м² 

1. Солунска 1530
2. 27. Марта 7272
3. Нушићева 1300
4. Ђуре Даничића 2330
5. Ивана Горана Ковачића 1125
6. Баје Станишића 942
7. Димитрије Туцовића 7390
8. Светозара Марковића 2220
9. Арсенија Чарнојевића 2010
 Укупно 26119
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 Зеленило у граду и његовој околини има многоструки 
значај. Биљке зелених површина, нарочито дрвеће и 
жбуње својим обликом, грађом и животним особинама, 
представљају у насељима незамјењиве елементе природе 
који доприносе квалитету живота у најширем смислу. 
Функције зеленила као што су санитарне, инжењерско-
техничке, архитектонско-урбанистичке, естетске, културне, 
историјске, просвјетне, а на крају и психолошке, разлози су 
због којих се у савременом уређењу градова исте посматрају 
као незаобилазни саставни елементи града. Да би зелене 
површине у потпуности одговарале својој значајној улози 
мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања 
и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих 
постојећих објеката јавног градског зеленила. 
 Зеленило у граду, вршећи своју функцију, 
побољшава  услове средине за живот у граду. С обзиром 
на значај који имају зелене површине, Град Бијељина улаже 
огромне напоре и средства за очување постојећих зелених 
површина и подизање нових..  
 У градским измијењеним условима, гдје је 
недовољан простор за развој коријена и крошње, гдје је 
присутно аерозагађење тешко је одржати  квалитетну 
зелену површину. 
  Поред услова средине, најважнијег фактора 
за развој биљака,  на који не можемо утицати (осим 
интензивним мјерама његовања), веома је изражен  и 
негативан утицај човјека. Примијетно је ломљење и вађење 
садница од стране несавјесних грађана у улицама: Рачанска, 
Сремска-Ковиљуше, Незнаних јунака, Комитска, Кнегиње 

Милице, Мајевичка, Трг Ђенерала Драже Михајловића, 
Војводе Степе и Српске добровољачке гарде, као и механичка 
оштећења стабала ударом  возила у саднице новопосађених 
дрвореда. 
  Одлуком о зеленилу на подручју општине Бијељина 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 13/12) дефинисане 
су зелене површине, чије одржавање је у надлежности Града. 
 Овим Програмом су обухваћене јавне зелене 
површине у гарду, које се редовно одржавају: Трг Краља 
Петра I Карађорђевића, Трг Ђенерала Драже, Парк 
пријатељства, Градски парк, Заштитни зелени појас,  
расксница Комитска-Рачанска (Равна гора),  кружни токови 
на обилазницама, дрвореди и  зелене површине центра 
(улице: Гаврила Принципа, Николе Тесле, Светог Саве, 
Књегиње Милице, Саве Ковачевића, Доситеја Обрадовића, 
Милоша Обилића, Слободана Јовановића (Бордашев сокак), 
Карађорђева, Војводе Степе), раскрснице и кружни токови у 
граду . 
 Одржавање зелених површина ван града, такође 
је у надлежности Града, али због ограничених буџетских 
средстава није обухваћено Програмом. 
 С обзиром да су послови који се изводе на одржавању 
градског зеленила условљени климатским фактором, тешко 
је у потпуности (детаљно) дефинисати програм којег бисмо 
се строго придржавали. Програм одржавања јавног градског 
зеленила за 2016.годину је представљен Табелом у којој су 
обухваћене зелене површине (I-X), са колонома: количине 
услуга за одржавање, цијене услуге, број извршења у току 
године и укупна вриједност. 
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I Трг Краља Петра I Карађорђевића 
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Кошење травњака m² 21568 0,23       4.960,64 
2. Вађење пањева ручно ком 6 82,00           492,00
3. Орезивање средње високих  

стабала  
ком 11 22,00  242,00

4. Вађење пањева СКИП ком 2 95,00 1 190,00
5. Орезивање жбунастих врста ком 237 6,00 1 1422,00
6. Орезивање живе ограде м 110 3,50  385,00
7. Одгртање и загртање ружа ком 335 1,80 2 1.206,00
8. Окопавање жбунастих врста m² 126 4,30 1 541,80
9. Окопавање дрвореднох садница kom 31 5,20 2 322,40

10. Окопавање  цвијетних 
површина 

m² 208 1,80 1 374,40

11. Садња сезонске расаде са 
урачунатим садним материјалом

m² 256 36,00  9.216,00

12. Прихрањивање травњака, ружа, 
цвијетних површина и садница 

m² 260 0,50 1 130,00

13. Заливање употребом цистерне тура 20 100,00  2.000,00
14. Заливање по утошеном времену h 30 35,00  1.050,00
15. Рад НК радника  h 51 8,00  408,00
16. Сјеча сувих стабала  kom 6 130,00  780,00
17. Постављање и скидање 

заставица 
 2 170,00  340,00

18. Окопавање ружа m² 625 2,60  1.625,00
     
 УКУПНО СА ПДВ 30.051,73

 
II 

 
Трг Ђенерала Драже 

Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 
мјере 

Количина Цијена 
(KM) 

Број 
извршења 

Вриједност 
(KM) 

1. Кошење јавних зелених 
површина m² 7200 0,23  1.656,00

2. Кошење употребом тримера ч              18 45,00  1.170,00
3. Заливање по утрошеном 

времену ч
10  35,00  350,00

4. Окопавање дрвенастих садница ком 31 5,20  161,20
УКУПНО СА ПДВ 4.957,52
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I Трг Краља Петра I Карађорђевића 
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Кошење травњака m² 21568 0,23       4.960,64 
2. Вађење пањева ручно ком 6 82,00           492,00
3. Орезивање средње високих  

стабала  
ком 11 22,00  242,00

4. Вађење пањева СКИП ком 2 95,00 1 190,00
5. Орезивање жбунастих врста ком 237 6,00 1 1422,00
6. Орезивање живе ограде м 110 3,50  385,00
7. Одгртање и загртање ружа ком 335 1,80 2 1.206,00
8. Окопавање жбунастих врста m² 126 4,30 1 541,80
9. Окопавање дрвореднох садница kom 31 5,20 2 322,40

10. Окопавање  цвијетних 
површина 

m² 208 1,80 1 374,40

11. Садња сезонске расаде са 
урачунатим садним материјалом

m² 256 36,00  9.216,00

12. Прихрањивање травњака, ружа, 
цвијетних површина и садница 

m² 260 0,50 1 130,00

13. Заливање употребом цистерне тура 20 100,00  2.000,00
14. Заливање по утошеном времену h 30 35,00  1.050,00
15. Рад НК радника  h 51 8,00  408,00
16. Сјеча сувих стабала  kom 6 130,00  780,00
17. Постављање и скидање 

заставица 
 2 170,00  340,00

18. Окопавање ружа m² 625 2,60  1.625,00
     
 УКУПНО СА ПДВ 30.051,73

 
II 

 
Трг Ђенерала Драже 

Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 
мјере 

Количина Цијена 
(KM) 

Број 
извршења 

Вриједност 
(KM) 

1. Кошење јавних зелених 
површина m² 7200 0,23  1.656,00

2. Кошење употребом тримера ч              18 45,00  1.170,00
3. Заливање по утрошеном 

времену ч
10  35,00  350,00

4. Окопавање дрвенастих садница ком 31 5,20  161,20
УКУПНО СА ПДВ 4.957,52
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III  Парк Пријатељства 
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Кошење травњака m² 1.700 0,23 1 391,00
2. Кошење травњака сат 50 45,00  2.250,00
3. Орезивање живе ограде м 80 3,50 2 280,00
4. Заливање употребом цистерне тура 5 100,00  500,00

 УКУПНО СА ПДВ 3.992,04

 
IV 

 
Дрвореди и зелене површине у граду 

Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 
мјере 

Количина Цијена 
(KM) 

Број 
извршења 

Вриједност 
(KM) 

1. Кошење травњака m² 30.204 0,23  6.946,92
2. Кошење употребом тримера сат 500 45,00  22.500,00
3. Орезивање средње високих ст.  kom 151 20,00  3.020,00
4. Сјеча сувих стабала без уп. 

корпе 
kom 5 130,00  655,00

5. Окопавање цвјетних површина m² 10 1,80  18,00
6. Орезивање жбунастих врста m² 119 6,00 0 714,00
7. Орезивање живе ограде kom 1468 3,50  5.138,00
8. Одгртање и загртање ружа m 400 1,80 2 1.440,00
9. Окопавање жбунастих врста kom 218 4,30 0 937,40

10. Окопавање дрвореднох садница kom 366 5,20  1.903,20
11. Окопавање ружа m² 450 2,60  2.569,00
12. Рад НК радника сат 163 8,00  1.304,00
13. Одвоз ТМВ тура 23 65,00  1.495,00
14. Прихрањивање травњака m² 200 0,50  100,00
15. Прихрањивање рв. садница m² 86 0,50  43,00
16. Подизање травњака  m² 500 15,00  7.500,00
17. Набавка и садња сувих и 

оштећених садница  
ком 100  11.000,00

18. Заливање употребом цистерне тура 60 100,00  3.000,00
19. Заливање по утошеном времену h 60 35,00  2.100,00

 УКУПНО СА ПДВ 84.688,72

V Парк Кнез Иве 
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Кошење травњака употребом 

тримера 
h 50 45,00  2.250,00

2. Набавка и садња жб. врста kom 21 30,00  630,00
3. Набавка и садња четинарских 

врста 
ком 1 50,00  50,00

4. Набавка и садња сезонске 
расаде 

m² 10 36,00  360,00

5. Заливање употребом цистерне тура 4 100,00  400,00
 УКУПНО СА ПДВ 3.980,70
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III  Парк Пријатељства 
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Кошење травњака m² 1.700 0,23 1 391,00
2. Кошење травњака сат 50 45,00  2.250,00
3. Орезивање живе ограде м 80 3,50 2 280,00
4. Заливање употребом цистерне тура 5 100,00  500,00

 УКУПНО СА ПДВ 3.992,04

 
IV 

 
Дрвореди и зелене површине у граду 

Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 
мјере 

Количина Цијена 
(KM) 

Број 
извршења 

Вриједност 
(KM) 

1. Кошење травњака m² 30.204 0,23  6.946,92
2. Кошење употребом тримера сат 500 45,00  22.500,00
3. Орезивање средње високих ст.  kom 151 20,00  3.020,00
4. Сјеча сувих стабала без уп. 

корпе 
kom 5 130,00  655,00

5. Окопавање цвјетних површина m² 10 1,80  18,00
6. Орезивање жбунастих врста m² 119 6,00 0 714,00
7. Орезивање живе ограде kom 1468 3,50  5.138,00
8. Одгртање и загртање ружа m 400 1,80 2 1.440,00
9. Окопавање жбунастих врста kom 218 4,30 0 937,40

10. Окопавање дрвореднох садница kom 366 5,20  1.903,20
11. Окопавање ружа m² 450 2,60  2.569,00
12. Рад НК радника сат 163 8,00  1.304,00
13. Одвоз ТМВ тура 23 65,00  1.495,00
14. Прихрањивање травњака m² 200 0,50  100,00
15. Прихрањивање рв. садница m² 86 0,50  43,00
16. Подизање травњака  m² 500 15,00  7.500,00
17. Набавка и садња сувих и 

оштећених садница  
ком 100  11.000,00

18. Заливање употребом цистерне тура 60 100,00  3.000,00
19. Заливање по утошеном времену h 60 35,00  2.100,00

 УКУПНО СА ПДВ 84.688,72

V Парк Кнез Иве 
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Кошење травњака употребом 

тримера 
h 50 45,00  2.250,00

2. Набавка и садња жб. врста kom 21 30,00  630,00
3. Набавка и садња четинарских 

врста 
ком 1 50,00  50,00

4. Набавка и садња сезонске 
расаде 

m² 10 36,00  360,00

5. Заливање употребом цистерне тура 4 100,00  400,00
 УКУПНО СА ПДВ 3.980,70
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
- I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ IX =  200.121,15 

Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
Одржавање јавног градског зеленила повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке 
који је у току. 

VI Расксница Комитска-Рачанска (Равна гора)
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Кошење з. површина m² 6600 0,23  1.518,00
2. Орезивање збунастих врста ком 30 6,00  180,00

 УКУПНО СА ПДВ 1.986,66
VII Кружни токови     
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Подизање травњака m² 350 15  5.250,00
2. Орезивање живе ограде m 17 3,50  59,50
3. Орезивање жбунастих врста kom 65 6,00  390,00
4. Набавка и садња жб. врста kom 5 30,00  150,00

 УКУПНО СА ПДВ 6.843,91
VIII Раскрснице и кружни токови у граду   
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Кошење травњака m² 5432 0,23  1.249,36
2. Садња сезонске расаде са 

урачунатим садним материјалом
m² 300 36,00  10.800,00

3. Окопавање жбунастих врста m² 787 4,30  3.384,10
4. Прихрањивање цвј. и жб. повр. m² 297 0,50            148,50 
5. Орезивање жбунастих врста kom 500 6,00  3.000,00
6. Орезивање живе ограде  m 260 3,50  910,00
7. Заливање по утрошеном вр. ч 30 35,00  1.050,00

 УКУПНО СА ПДВ 24.034,09
IX Градски парк 
Р/Б ОПИС УСЛУГА Јединица 

мјере 
Количина Цијена 

(KM) 
Број 

извршења 
Вриједност 

(KM) 
1. Орезивање употребом висинске 

корпе 
kom 10 133,00  1.330,00

2. Сјеча сувих стабала без уп. кор. kom 10 130,00  1.300,00
3. Орезивање жб. врста kom 400 6,00  2.400,00
4. Окопавање жб. врста m² 80 4,30  344,00
5. Набавка и садња дрв.лиш. сад. ком 120  20.000,00
6. Рад СКИП ч 40 103,00  4.120,00
7. Рад моторне тестере ч 15 120,00  1.800,00
8. Рад НК радника ч 100 8,00  800,00
9. Детаљно орезивање в.стабала ком 10  22,00  220,00

10. Одвот ТМВ 2Т тура 40 65,00  2.600,00
11. Окопавање  цвијетних 

површина 
m² 300 1,80  540,00

12. Садња сезонске расаде са 
урачунатим садним материјалом

m² 20 36,00  720,00

 УКУПНО СА ПДВ 39.585,78
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА
 - I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ IX =  200.121,15
 Цијене услуга које су приказане у програму су узете 
из Уговора претходне године.
 Одржавање јавног градског зеленила повјериће се 
најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне 
набавке који је у току.

 3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И 
ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
 За нормално функционисање саобраћаја у 
насељеним мјестима за вријеме кишних дана, а из 

разлога заштите асфалтних застора на градским улицама 
и пролазника, потребно је одржавати објекте кишне 
канализације током цијеле године.
 Одвођење атмосферских вода обухвата слиједећи 
обим радова:
 - поправка ревизионих окана, тијела сливника и 
спојева сливника на канализацију,
 - подизање оквира и намијештање поклопаца,
 - чишћење сливника, таложника и споја сливника 
на канализацију, вађење талога и одвоз на депонију,
 - замјена дотрајалих ЛЖ поклопаца или решетки на 
ревизионим окнима или сливницима.
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3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА 
    КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 За нормално функционисање саобраћаја у насељеним мјестима за вријеме кишних дана, а из 
разлога заштите асфалтних застора на градским улицама и пролазника, потребно је одржавати 
објекте кишне канализације током цијеле године. 
 Одвођење атмосферских вода обухвата слиједећи обим радова: 

- поправка ревизионих окана, тијела сливника и спојева сливника на канализацију, 
- подизање оквира и намијештање поклопаца, 
- чишћење сливника, таложника и споја сливника на канализацију, вађење талога и одвоз на 

депонију, 
- замјена дотрајалих ЛЖ поклопаца или решетки на ревизионим окнима или сливницима. 

 
 

р/б Врста услуге Једин. 
мјере 

Коли
чина Износ Локација/ 

улица 

1. 

Замјена дотрајалих цијеви постојећих 
колектора(поломљених или оних које се на 
други начин не могу оспособити) . 
У цијену укључити све потребне радње и 
материјал: 
- сјечење, утовар и одвоз асвалта или бетона, 
-ископ рова (јаме), утовар и одвоз материјала 
из ископа и поломљене цијеви 
-потребно црпљење отпадних или подземних 
вода 
-израда бетонске постељице и  бетонског 
јастука за цијев 
- набавка и уградња бетонске цијеви са 
замазивањем спојева 
-укрута цијеви пијеском до коте +30цм изнад 
тјемена цијеви 
-затрпавање преосталог дјела рова чистим 
шљунковитим материјалом 
-бетонирање носећег слоја пута арм.бетоном 
МБ20 дебљине 15 цм 
-израда завршног асвалта од битошљунка или 
хабајућег слоја  д=7-8 цм. 
Обрачун је по м1 замјењене цијеви : 

    

1.1. - Ø 300 мм м1 40 1.583,60 Српске војске и 
Ћирила и Методија 

1.2. - Ø 1000 мм м1 20 2.860,00 27. Марта 
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2. 

Набавка и уградња канализационих цијеви 
тјемене крутости СН-8 КН/м². У цијену 
укључити све потребне радње и материјал 
- сјечење, утовар и одвоз асфалта или бетона 
- ископ рова (јаме) утовар и одвоз материјала 
из  ископа 
- укрута цијеви пијеском до коте +30 цм 
изнадтјемена цијеви 
- затрпавање преосталог дијела рова чистим 
шљунковитим материјалом 
- израда завршног асфалта од бито шљунка 
илихабајућег слоја д=7 до 8 цм. 

    

2.1. ДН 250 м1 35 1.385,65 Војводе Петра 
Бојовића 

3. Ремонт муљне пумпе за црпљење оборинске 
воде са коловоза  ком. 1 577,98 Баје Станишића  

4. 

Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 мм за 
тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова 
ставка обухвата поред набаве и уградње 
поклопца и израду АБ прстена дебљине 40 
цм, висине 50 цм. Цијеном обухватити и 
сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте 
поклопца, разбијање бетона висине  50 цм, 
све са  утоваром и одвозом на депонију, те 
поновно затрпавање око укруте поклопца 
шљунком са збијањем, бетонирање и завршно 
асвалтирање. 
Обрачун је по комаду комплетно урађеног 
поклопца са свим наведеним помоћним 
радњама и материјалом. 

компл 8 5.359,20 

Раје Бањичића-2 ком. 
Војводе Петра 
Бојовића-2 ком. 

Пере Станића-1 ком. 
Димитрија Туцовића-

3 ком. 

5. 

Нивелација постојећег ЛЖ поклопца Ø 625 
мм за тешко саобраћајно оптерећење 
(400КН). Ова ставка обухвата израду АБ 
прстена дебљине 40 цм, висине 50 цм. 
Цијеном обухватити  и сјечење асвалта или 
бетона, ископ око укруте поклопца, 
разбијање бетона висине  50 цм, све са  
утоваром и одвозом на депонију, те поновно 
затрпавање око укруте поклопца шљунком са 
збијањем, бетонирање и завршно 
асвалтирање. 
Обрачун је по комаду комплетно нивелисаног 
поклопца са свим наведеним помоћним 
радњама и материјалом. 

компл 4 1.473,96 

Димитрије Туцовића-
1 ком, 

Рачанска-2 ком,  
Кнез Иво од 

Семберије - 1 ком.,  
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2. 

Набавка и уградња канализационих цијеви 
тјемене крутости СН-8 КН/м². У цијену 
укључити све потребне радње и материјал 
- сјечење, утовар и одвоз асфалта или бетона 
- ископ рова (јаме) утовар и одвоз материјала 
из  ископа 
- укрута цијеви пијеском до коте +30 цм 
изнадтјемена цијеви 
- затрпавање преосталог дијела рова чистим 
шљунковитим материјалом 
- израда завршног асфалта од бито шљунка 
илихабајућег слоја д=7 до 8 цм. 

    

2.1. ДН 250 м1 35 1.385,65 Војводе Петра 
Бојовића 

3. Ремонт муљне пумпе за црпљење оборинске 
воде са коловоза  ком. 1 577,98 Баје Станишића  

4. 

Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 мм за 
тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова 
ставка обухвата поред набаве и уградње 
поклопца и израду АБ прстена дебљине 40 
цм, висине 50 цм. Цијеном обухватити и 
сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте 
поклопца, разбијање бетона висине  50 цм, 
све са  утоваром и одвозом на депонију, те 
поновно затрпавање око укруте поклопца 
шљунком са збијањем, бетонирање и завршно 
асвалтирање. 
Обрачун је по комаду комплетно урађеног 
поклопца са свим наведеним помоћним 
радњама и материјалом. 

компл 8 5.359,20 

Раје Бањичића-2 ком. 
Војводе Петра 
Бојовића-2 ком. 

Пере Станића-1 ком. 
Димитрија Туцовића-

3 ком. 

5. 

Нивелација постојећег ЛЖ поклопца Ø 625 
мм за тешко саобраћајно оптерећење 
(400КН). Ова ставка обухвата израду АБ 
прстена дебљине 40 цм, висине 50 цм. 
Цијеном обухватити  и сјечење асвалта или 
бетона, ископ око укруте поклопца, 
разбијање бетона висине  50 цм, све са  
утоваром и одвозом на депонију, те поновно 
затрпавање око укруте поклопца шљунком са 
збијањем, бетонирање и завршно 
асвалтирање. 
Обрачун је по комаду комплетно нивелисаног 
поклопца са свим наведеним помоћним 
радњама и материјалом. 

компл 4 1.473,96 

Димитрије Туцовића-
1 ком, 

Рачанска-2 ком,  
Кнез Иво од 

Семберије - 1 ком.,  
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6. 

Набавка и уградња сливничке решетке са 
рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко 
саобраћајно оптерећење (400КН) са шарком и 
могућношћу закључавања. Ова ставка 
обухвата поред набаве и уградње рама и 
решетке и фиксирање истог са АБ прстеном 
дебљине 30 цм и  висине 30 цм. Цијеном 
обухватити и сјечење асвалта или бетона, 
ископ око укруте рама решетке, разбијање 
бетона висине  30 цм, све са  утоваром и 
одвозом на депонију, те поновно затрпавање 
око укруте поклопца шљунком са збијањем, 
бетонирање и завршно асвалтирање. 
Обрачун је по комаду комплетно урађене 
решетке са рамом, са свим наведеним 
помоћним радњама и материјалом. 

компл 15 7.590,00 

Београдска-2 ком, 
Рачанска-4 ком, 

27. Марта -3 ком, 
Ћирила и Методија- 

3 ком, 
Дринска Јања-3 ком. 

7 

Рад цистерне за превоз фекалија. У цјену 
укључити комплетан циклус: црпљење, 
транспорт и истовар, и цијену исказати по  м3 
одвезене материје. 

м3 200 5.066,00 

Зграде у којима 
станују породице 
погинулих и РВИ у 
Амајлијама и Јањи 

8. 

Нивелисање постојеће сливничке решетке са 
рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко 
саобраћајно оптерећење (400КН) фиксирање 
истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и  
висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење 
асвалта или бетона, ископ око укруте рама 
решетке, разбијање бетона висине  30 цм, све 
са  утоваром и одвозом на депонију, те 
поновно затрпавање око укруте поклопца 
шљунком са збијањем, бетонирање и завршно 
асвалтирање. 
Обрачун је по комаду комплетно саниране 
решетке са рамом, са свим наведеним 
помоћним радњама и материјалом. 

компл 5 1.595,00 

Милоша Обилића-2 
ком, 

 Српске 
добровољачке гарде-

1 ком,  
Ђуре Даничића-2ком.

9. 

Рад комбинованог специјалног возила- радне 
машине “Vacum and presure” (уобичајени 
назив “Вома”) на прочишћавању колектора. У 
цијени рада је и рад 2 помоћна радника за 
потребе чишћења до дна сливника и 
ревизионих окана канализације. Вома треба 
бити опремљена цријевом  мин дужине 80 
метара. Радни притисак треба да је у 
границама 180-220 бара, а радна запремина 
минимално Qзук= 10,000 литара. 
Обрачун вршити по м1 очишћеног колектора. 
Усисану прљаву воду возити на депонију 
комуналног отпада  
којом управља ЈП “Еко деп”. 

м 3304 52.203,20 

Српске 
добровољачке гарде-

202 м,  
Рачанска-750 м, 

Димитрије Туцовића-
287 м,  

Кнез Иво од 
Семберије-215м, 

Српске војске-750 м, 
Гаврила Принципа-

300 м,  
Саве Ковачевића-200 

м,  
Бијељинска-Јања-400 

м,  
Благија Јања-200 м  
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6. 

Набавка и уградња сливничке решетке са 
рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко 
саобраћајно оптерећење (400КН) са шарком и 
могућношћу закључавања. Ова ставка 
обухвата поред набаве и уградње рама и 
решетке и фиксирање истог са АБ прстеном 
дебљине 30 цм и  висине 30 цм. Цијеном 
обухватити и сјечење асвалта или бетона, 
ископ око укруте рама решетке, разбијање 
бетона висине  30 цм, све са  утоваром и 
одвозом на депонију, те поновно затрпавање 
око укруте поклопца шљунком са збијањем, 
бетонирање и завршно асвалтирање. 
Обрачун је по комаду комплетно урађене 
решетке са рамом, са свим наведеним 
помоћним радњама и материјалом. 

компл 15 7.590,00 

Београдска-2 ком, 
Рачанска-4 ком, 

27. Марта -3 ком, 
Ћирила и Методија- 

3 ком, 
Дринска Јања-3 ком. 

7 

Рад цистерне за превоз фекалија. У цјену 
укључити комплетан циклус: црпљење, 
транспорт и истовар, и цијену исказати по  м3 
одвезене материје. 

м3 200 5.066,00 

Зграде у којима 
станују породице 
погинулих и РВИ у 
Амајлијама и Јањи 

8. 

Нивелисање постојеће сливничке решетке са 
рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко 
саобраћајно оптерећење (400КН) фиксирање 
истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и  
висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење 
асвалта или бетона, ископ око укруте рама 
решетке, разбијање бетона висине  30 цм, све 
са  утоваром и одвозом на депонију, те 
поновно затрпавање око укруте поклопца 
шљунком са збијањем, бетонирање и завршно 
асвалтирање. 
Обрачун је по комаду комплетно саниране 
решетке са рамом, са свим наведеним 
помоћним радњама и материјалом. 

компл 5 1.595,00 

Милоша Обилића-2 
ком, 

 Српске 
добровољачке гарде-

1 ком,  
Ђуре Даничића-2ком.

9. 

Рад комбинованог специјалног возила- радне 
машине “Vacum and presure” (уобичајени 
назив “Вома”) на прочишћавању колектора. У 
цијени рада је и рад 2 помоћна радника за 
потребе чишћења до дна сливника и 
ревизионих окана канализације. Вома треба 
бити опремљена цријевом  мин дужине 80 
метара. Радни притисак треба да је у 
границама 180-220 бара, а радна запремина 
минимално Qзук= 10,000 литара. 
Обрачун вршити по м1 очишћеног колектора. 
Усисану прљаву воду возити на депонију 
комуналног отпада  
којом управља ЈП “Еко деп”. 

м 3304 52.203,20 

Српске 
добровољачке гарде-

202 м,  
Рачанска-750 м, 

Димитрије Туцовића-
287 м,  

Кнез Иво од 
Семберије-215м, 

Српске војске-750 м, 
Гаврила Принципа-

300 м,  
Саве Ковачевића-200 

м,  
Бијељинска-Јања-400 

м,  
Благија Јања-200 м  
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10. 

Поправка и одржавање заједничке водоводне 
и канализационе инсталације са потребом 
дизања WЦ шоље и каде у објектима 
алтернативног смјештаја у Јањи, Амајлијама 
и ГТЦ-ет Пет језера Бијељина.Обрачун - сат 
квалификованог радника плус утрошени 
материјал. 

стамбена 
јединица 2 1.584,18 ГТЦ-ет 5 језера, 

Амајлије, Јања,  

11. Ремонт пумпе за воду на фонтанама ком. 1 936,00 Трг Краља Петра 1 
Карађорђевића 

12. Рад КВ радника на монтажним радовима Сати 400 5.616,00 
Рад радника на 

издизању и замјени 
решетки и шахтова 

13. Рад НК радника на физичким пословима Сати 245 2.866,50 
Рад радника на 

издизању и замјени 
решетки и шахтова 

14. 
Набавка и монтажа механизма за 
амортизовање удара на лежеће поклопце за 
тешко саобраћајно оптерећење 

ком 20 1.170,00 

М.Селимовића-4 ком,
Карађорђева-4 ком. 
Н.Тесле-4 ком. 

Цара Уроша-4 ком. 
Галац-4 ком. 

 УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : 92.308,45 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
- Одводња атмосферских вода у износу од 92.308,45 КМ 

Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
Одржавање кишне канализације повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка 
јавне набавке који је у току. 
 
4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА 
КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 
 

Ред. 
број ЛОКАЦИЈА Укупна 

површ. (м2)

Јеинична 
цијена (КМ/м2) 
без ПДВ-а 

Укупна цијена 
са ПДВ-ом 

1 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бродац 1000 0,13 152,10 

2 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Велино село 500 0,13 76,05 

3 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Балатун 1500 0,13 228,15 

4 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Трњаци 700 0,13 106,47 

5 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Међаши 500 0,13 76,05 

6 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Даздарево 1000 0,13 152,10 

 20

10. 
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Ред. 
број ЛОКАЦИЈА Укупна 

површ. (м2)

Јеинична 
цијена (КМ/м2) 
без ПДВ-а 

Укупна цијена 
са ПДВ-ом 

1 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бродац 1000 0,13 152,10 

2 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Велино село 500 0,13 76,05 

3 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Балатун 1500 0,13 228,15 

4 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Трњаци 700 0,13 106,47 

5 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Међаши 500 0,13 76,05 

6 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Даздарево 1000 0,13 152,10 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
 - Одводња атмосферских вода у износу од 92.308,45 
КМ
 Цијене услуга које су приказане у програму су узете 
из Уговора претходне године.
 Одржавање кишне канализације повјериће се 

најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне 
набавке који је у току.

 4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, 
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА
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7 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Крива Бара 500 0,13 76,05 

8 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Дворови, Дијелови и Тријешница 2000 0,13 304,20 

9 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Суво поље 

1500 0,13 228,15 

10 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бријесница 300 0,13 45,63 

11 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Ковачићи 600 0,13 91,26 

12 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Загони 1500 0,13 228,15 

13 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Загони доњи 300 0,13 45,63 

14 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Модран 700 0,13 106,47 

15 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Буковица Горња 700 0,13 106,47 

16 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Магнојевић горњи 700 0,13 106,47 

17 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Магнојевић средњи 700 0,13 106,47 

18 
Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Драгаљевац 
средњи 

700 0,13 106,47 

19 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Драгаљевац горњи 2000 0,13 304,20 

20 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чађавица горња 1000 0,13 152,10 

21 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чађавица средња 700 0,13 106,47 

22 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чађавица доња 2000 0,13 304,20 

23 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Обријеж 240 0,13 36,50 

24 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Јоховац 350 0,13 53,24 

25 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Батар 200 0,13 30,42 

26 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Главичице 300 0,13 45,63 
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 Укупна површина која се планира одржавати у 
једном циклусу износи 75.590 м², односно у два циклуса 
укупна површина која се планира одржавати износи 
151.180м2. 
 Планирани износ средстава за ове намјене је 
22.690,28 КМ.
 Цијене услуга које су приказане у програму су узете 
из Уговора претходне године.

 Одржавање површина повјериће се најповољнијем 
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

 5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ 
ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА “ДАШНИЦА” И 
ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА “ДАШНИЦА”

 - Уређење излазно-улазних путних праваца
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27 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Бјелошевац 400 0,13 60,84 

28 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Бањица 500 0,13 76,05 

29 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Љесковац 1500 0,13 228,15 

30 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Глоговац 2000 0,13 304,20 

31 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Ченгић 1000 0,13 152,10 

32 
Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Чардачине-
Којчиновац 

1500 0,13 228,15 

33 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Јања-Нова Јања 15000 0,13 2.281,50 

34 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Црњелово доње 3000 0,13 456,30 

35 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе у МЗ Велика Обарска 5000 0,13 760,50 

36 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Патковача 500 0,13 76,05 

37 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Батковић 1000 0,13 152,10 

38 Одржавање јавне површине око објекта мјесне заједнице,
дома културе и спомен обиљежја у МЗ Попови 1000 0,13 152,10 

39 

Интервентно кошење  по посебном налогу Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
око домова културе, спортских терена, спомен обиљежја у
мјесним заједницама и друго а које нису на дефинисаном 
списку 

20000 0,13 3.042,00 

 УКУПНО: 74.590  11.345,14 

 
 Укупна површина која се планира одржавати у једном циклусу износи 75.590 м², односно у 
два циклуса укупна површина која се планира одржавати износи 151.180м2.  
            Планирани износ средстава за ове намјене је 22.690,28 КМ. 
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
Одржавање површина повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке. 
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
 - Уређење излазно-улазних путних праваца 
19.879,16 КМ
 - Кошење обале канала “Дашница” и чишћење дна 
канала  20.119,98 КМ
        
 УКУПНО:   39.999,14 КМ
 Цијене услуга које су приказане Програмом су узете 
из уговора претходне године.  Одржавање предметних 

површина повјериће се предузећу ДОО “Патриот” Бијељина 
на основу преговарачког поступка а везано за члан 51. 
Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању 
и запошљавању инвалида (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 37/12). 

 6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
 1.  Насеље Ковиљуше
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5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ 
    КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА" 

 
- Уређење излазно-улазних путних праваца 

Р/Б ОПИС РАДОВА   ЈЕД. 
МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА    ЈЕД. 
ЦИЈЕНЕ 

ИЗНОС 

1 Машинско или ручно кошење траве у 
путном појасу на улазно-излазним 
правцима Бијељине, са обје стране 
коловоза ширине по 2 м. Кошење ће се 
обавити ДВА ПУТА У ТОКУ СЕЗОНЕ. 
- покошену траву и сакупљени комунални 
отпад у путном појасу одвући на 
Регионалну санитарну депонију 
Правци који треба да се уређују су: 

   
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Бијељина-Амајлије  
(3.5 км х 2 у току сезоне) 

 км 6 км 435,66 3.058,33 

1.2. Бијељина-Дворови 
(3 км х 2 у току сезоне) 

км 6 км 435,66 3.058,33 

1.3. Бијељина-Ново село-Дијелови км 5 км 435,66 2.548,61 
1.4. Бијељина-Дворови км 5 км 435,66 2.548,61 
1.5. Бијељина-Батковић 

(2 км х 2 у току сезоне) км 4 км 435,66 2.038,89 

1.6. Бијељина-Велика Обарска 
(2 км х 2 у току сезоне) км 4 км 435,66 2.038,89 

1.7. Бијељина-Пучиле-Патковача км 5 км 435,66 2.548,61 
1.8. Бијељина-Голо брдо км 4 км 435,66 2.038,89 
 УКУПНО:    19.879,16 

 
- Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала  

Р/Б ОПИС РАДОВА   ЈЕД. 
МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА    ЈЕД. 
ЦИЈЕНЕ 

ИЗНОС 

2 Машинско или ручно кошење траве на 
обалама канала "Дашница" кроз градско 
подручје.  
- покошену траву и сакупљени комунални 
отпад на обалама канала одвући на 
Регионалну санитарну депонију 
(3,5 км х 2 у току сезоне) 

 
 
 
км 

 
 
 

8 км  611,11 5.719,99 

3. Ручно или машинско чишћење дна канала 
"Дашница" кроз градско подручје, 
сакупљени отпад одвући на Регионалну 
санитарну депонију.  
(4 км х 2 у току сезоне) 

 
км 

 
16 км 

769,23 14.399,99 

 Све укупно (са ПДВ-ом    20.119,98 КМ 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
- Уређење излазно-улазних путних праваца   19.879,16 КМ 
- Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала  20.119,98 КМ 

       УКУПНО:   39.999,14 КМ 
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 Цијене услуга које су приказане Програмом су узете из уговора претходне године. 
 Одржавање предметних површина повјериће се предузећу ДОО "Патриот" Бијељина на 
основу преговарачког поступка а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, 
оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12).  
 

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 
1.  Насеље Ковиљуше 

Назив парцеле Димензије Укупна  
површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно са ПДВ 
 

парцеле број: 
1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10  
 3.000,00 0,0393 137,94 

стадион  5.000,00 0,0393 229,91 
 
2.  Насеље Крушевље 

Назив парцеле Димензије Укупна  
површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 
Укупно са ПДВ 

парцела бр:1 100 х 70 7.000,00 0,0393 321,87 
парцела бр:2  5.000,00 0,0393 229,91 

 
3. Насеље Пет језера 

Назив парцеле Димензије Укупна  
површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

парцела 
број:1 54 х 97 5.238,00 0,0393 240,65 

парцела 
број:2 60 х 30 1.800,00 0,0393 82,77 

парцела 
број:3 26 х 37 962,00 0,0393 44,23 

парцеле број: 
4, 5 и 6 3 х 500 1.500,00 0,0393 68,97 

 
4.  Стадион ФК Радник 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

парцела 
број:1 120 х 1,4 168,00 0,0393 7,72 

парцела 
број:2 34 х 22,5 765,00 0,0393 35,18 

парцела 
број:3 8,50 х 53 450,50 0,0393 20,71 

парцела 
број:4 60 х 24 1.440,00 0,0393 66,21 

парцела 
број:5 49 х 140 6.860,00 0,0393 315,43 

парцела 
број:6 90 х 25,50 2.295,00 0,0393 105,53 
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парцела 
број:7 150 х 21 3.150,00 0,0393 144,84 

парцела 
број:8 30 х 25 750,00 0,0393 34,49 

парцела 
број:9 60 х 22 1.320,00 0,0393 60,69 

 
5. МЗ Вук Караџић 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 300 х 2,0 х 2 1.200,00 0,039 55,18 
 
6. Улице око школе Јован Дучић 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 1.000 х 2,0 х 2 4.000,00 0,0393 183,92 
 
7. Улица Лозничка 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 1.300 х 2,0 х 2 5.200,00 0,0393 239,10 
 
8. Улице  Владике Николаја, Д. К. Букија и С. Ћоровића 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 2.000 х 2,0 х 2 8.000,00 0,0393 367,85 
 
9. Улица Пере Станића  

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

парцела број  
1  50 х 20 1.000,00 0,0393 45,98 

 
10. Улица Пантелинска 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

парцела број 
1  25 х 20 500,00 0,0393 22,99 
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парцела 
број:7 150 х 21 3.150,00 0,0393 144,84 

парцела 
број:8 30 х 25 750,00 0,0393 34,49 

парцела 
број:9 60 х 22 1.320,00 0,0393 60,69 

 
5. МЗ Вук Караџић 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 300 х 2,0 х 2 1.200,00 0,039 55,18 
 
6. Улице око школе Јован Дучић 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 1.000 х 2,0 х 2 4.000,00 0,0393 183,92 
 
7. Улица Лозничка 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 1.300 х 2,0 х 2 5.200,00 0,0393 239,10 
 
8. Улице  Владике Николаја, Д. К. Букија и С. Ћоровића 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 2.000 х 2,0 х 2 8.000,00 0,0393 367,85 
 
9. Улица Пере Станића  

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

парцела број  
1  50 х 20 1.000,00 0,0393 45,98 

 
10. Улица Пантелинска 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

парцела број 
1  25 х 20 500,00 0,0393 22,99 
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11.  Л-1 Бјелошевац-Кацевац ( М ) 
Структура 
посла 

Димензије 
 

Укупна  
површ. (m²) 

Вриједност 
(КМ  / m²) 

Укупно 
(КМ) 

Машинско и 
ручно 
кошење 

 
 

 
10.000 0,0393 459,81 

 
14.  МЗ Голо Брдо 

Структура 
посла 

 
Дименхије 

Укупна  
површ. (m²) 

Вриједност 
(КМ  / m²) 

Укупно 
(КМ) 

Машинско и 
ручно 
кошење 

 8.500 0,0393 390,84 

 
15. МЗ Дијелови 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 1.500 х 2,5 х 2 7.500,00  
0,0393 344,86 

 
16. Бегов пут - Бродац - Даздарево 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

парцела бр.1 1.500 х 10 15.000,00 0,0393 689,72 
парцела бр.2 1.800 х 2,5 4.500,00 0,0393 206,91 
парцела бр.3 500 х 1,0 500,00 0,0393 22,99 
парцела бр.4 1.700 х 2,3 3.910,00 0,0393 179,79 

 
17.  МЗ Велика Обарска 

Структура 
посла Димензије Укупна  

површ. (m²) 
Вриједност 
(КМ  / m²) 

Укупно 
(КМ) 

Машинско и 
ручно кошење  20.000 0,0393 919,62 

 
18. МЗ Вршани 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 2.000 х 2,5 х 2 10.000,00 0,0393 459,81 
 
19. МЗ Градац 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 1.400 х 2,5 х 2 7.000,00 0,039 321,87 
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11.  Л-1 Бјелошевац-Кацевац ( М ) 
Структура 
посла 

Димензије 
 

Укупна  
површ. (m²) 

Вриједност 
(КМ  / m²) 

Укупно 
(КМ) 

Машинско и 
ручно 
кошење 

 
 

 
10.000 0,0393 459,81 

 
14.  МЗ Голо Брдо 

Структура 
посла 

 
Дименхије 

Укупна  
површ. (m²) 

Вриједност 
(КМ  / m²) 

Укупно 
(КМ) 

Машинско и 
ручно 
кошење 

 8.500 0,0393 390,84 

 
15. МЗ Дијелови 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 1.500 х 2,5 х 2 7.500,00  
0,0393 344,86 

 
16. Бегов пут - Бродац - Даздарево 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

парцела бр.1 1.500 х 10 15.000,00 0,0393 689,72 
парцела бр.2 1.800 х 2,5 4.500,00 0,0393 206,91 
парцела бр.3 500 х 1,0 500,00 0,0393 22,99 
парцела бр.4 1.700 х 2,3 3.910,00 0,0393 179,79 

 
17.  МЗ Велика Обарска 

Структура 
посла Димензије Укупна  

површ. (m²) 
Вриједност 
(КМ  / m²) 

Укупно 
(КМ) 

Машинско и 
ручно кошење  20.000 0,0393 919,62 

 
18. МЗ Вршани 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 2.000 х 2,5 х 2 10.000,00 0,0393 459,81 
 
19. МЗ Градац 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 1.400 х 2,5 х 2 7.000,00 0,039 321,87 
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20. МЗ Јања - насеље Лугови 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 
у насељу 

10.000 х 2,0 х 
2 40.000,00 0,0393 1.839,24 

парцела бр.1 260 х 100 26.000,00 0,0393 1.195,51 
 
 
21.  Кошење амброзије на путевима и јавних површина по потреби и по посебном налогу  

Структура 
посла Димензије Укупна  

површ. (m²) 
Вриједност 
(КМ / m²) 

Укупно 
(КМ) 

Машинско и 
ручно кошење - 170.000 0,0393 7.816,77 

 
 Уништавање амброзије предвиђено је машинским или ручним кошењем, површина које су 
власништво града Бијељина. 
            Површине које су предмет овог програма су оријентационе. Давалац услуге је  обавезан да 
води евиденцију извршених услуга (грађевински дневник, дневник рада) са количинама остварених 
радних сати радника и радних сати средстава рада. 
             План утрошка средстава је 17.909,98 КМ. 
 
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
Одржавање површина повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке. 
 
 
     7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА        

 
Р/Б ОПИС РАДОВА   ЈЕД. 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА    ЈЕД. 

ЦИЈЕНЕ 
ИЗНОС 
СА ПДВ 

1 Чишћење дивљих депонија са машинским 
утоваром у теретна моторна возила и 
одвозом на депонију до 10 километара 
Обрачун по м³ 

 
м³ 

 
500 

 
6,35 3.714,75

2 Чишћење дивљих депонија са машинским 
утоваром у теретна моторна возила и 
одвозом на депонију до 20 километара 
Обрачун по м³ 

 
м³ 

 
700 

 
7,45 6.101,55

3 Чишћење дивљих депонија гурањем смећа 
багером до депоније најдаље до 100 метара 
Обрачун по мото часу рада машине 

 
м/час 

 
150 

53,85 9.450,68
4 Ручно скупљање чврстог комуналног 

отпада (папир,пластика и др.) у вреће. 
Сакупљени комунални отпад одвући на 
Еко депонију.  
Обрачун по часу радника 

час 1.000 

2,70 3.159,00
 Све укупно са ПДВ-ом 22.425,98

 
План утрошка средстава је 22.425,98 КМ.  
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
Одржавање површина повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке. 

 Уништавање амброзије предвиђено је машинским 
или ручним кошењем, површина које су власништво града 
Бијељина.
 Површине које су предмет овог програма су 
оријентационе. Давалац услуге је  обавезан да води 
евиденцију извршених услуга (грађевински дневник, 
дневник рада) са количинама остварених радних сати 

радника и радних сати средстава рада.
 План утрошка средстава је 17.909,98 КМ.
 Цијене услуга које су приказане у програму су узете 
из Уговора претходне године.
 Одржавање површина повјериће се најповољнијем 
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.
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20. МЗ Јања - насеље Лугови 

Назив 
парцеле Димензије Укупна  

површ. (m²) 

Јединична 
цијена 

( КМ / m² ) 

Укупно 
(КМ) 

путни појас 
у насељу 

10.000 х 2,0 х 
2 40.000,00 0,0393 1.839,24 

парцела бр.1 260 х 100 26.000,00 0,0393 1.195,51 
 
 
21.  Кошење амброзије на путевима и јавних површина по потреби и по посебном налогу  

Структура 
посла Димензије Укупна  

површ. (m²) 
Вриједност 
(КМ / m²) 

Укупно 
(КМ) 

Машинско и 
ручно кошење - 170.000 0,0393 7.816,77 

 
 Уништавање амброзије предвиђено је машинским или ручним кошењем, површина које су 
власништво града Бијељина. 
            Површине које су предмет овог програма су оријентационе. Давалац услуге је  обавезан да 
води евиденцију извршених услуга (грађевински дневник, дневник рада) са количинама остварених 
радних сати радника и радних сати средстава рада. 
             План утрошка средстава је 17.909,98 КМ. 
 
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
Одржавање површина повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке. 
 
 
     7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА        

 
Р/Б ОПИС РАДОВА   ЈЕД. 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА    ЈЕД. 

ЦИЈЕНЕ 
ИЗНОС 
СА ПДВ 

1 Чишћење дивљих депонија са машинским 
утоваром у теретна моторна возила и 
одвозом на депонију до 10 километара 
Обрачун по м³ 

 
м³ 

 
500 

 
6,35 3.714,75

2 Чишћење дивљих депонија са машинским 
утоваром у теретна моторна возила и 
одвозом на депонију до 20 километара 
Обрачун по м³ 

 
м³ 

 
700 

 
7,45 6.101,55

3 Чишћење дивљих депонија гурањем смећа 
багером до депоније најдаље до 100 метара 
Обрачун по мото часу рада машине 

 
м/час 

 
150 

53,85 9.450,68
4 Ручно скупљање чврстог комуналног 

отпада (папир,пластика и др.) у вреће. 
Сакупљени комунални отпад одвући на 
Еко депонију.  
Обрачун по часу радника 

час 1.000 

2,70 3.159,00
 Све укупно са ПДВ-ом 22.425,98

 
План утрошка средстава је 22.425,98 КМ.  
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
Одржавање површина повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке. 

 План утрошка средстава је 22.425,98 КМ. 
 Цијене услуга које су приказане у програму су узете 
из Уговора претходне године.

 Одржавање површина повјериће се најповољнијем 
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.
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8. ИЗРАДА КУЋНИХ БРОЈЕВА ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ 
    УПОЗОРЕЊА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА 
 

 
Р/Б 

 
ОПИС РАДОВА 

  ЈЕД. 
МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА    ЈЕД. 
ЦИЈЕНЕ 

 
ИЗНОС СА 
ПДВ-ом 

 
1 

Израда кућних бројева димензија  
(200х150 мм х0.75 мм). 
- Бројеви се израђују од пластифицираног, 
нерђајућег,поцинчаног лима у плавој боји, 
са бијелим натписом броја, од 
висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на 
УВ зрачење и све временске услове 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

7000 3,50 28.665,00
 
2 

 Израда словних ознака димензија  
(90х90 х 0.75 мм). 
- Словне ознаке се израђују од 
пластифицираног, нерђајућег,поцинчаног 
лима у плавој боји, са бијелим натписом 
слова, од висококвалитетне ПВЦ фолије 
отпорне на УВ зрачење и све временске 
услове 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

270 

 
 

1,50 473,85
 
3. 

Израда табли са називом улице димензија 
(500х300 мм х 0.75 мм). 
- Табле са називом улица израђују се од 
пластифицираног,нерђајућег,поцинчаног 
лима у плавој боји,са бијелим натписом 
назива улице, од висококвалитетне ПВЦ 
фолије отпорне на УВ зрачење и све 
временске услове 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

50 22,00 1.287,00
 
 
4. 

Израда огласних табли димензија  
(1730х1220 мм ). 
- Огласне табле изграђују се од челичних 
металних носача и челичне металне 
подконструкције и водоотпорне плоче 
(блажујка) дебљине 2 цм.,све обојено 
темељном бојом два премаза и два премаза 
финалном бојом. Боју ће одредити 
наручилац. 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

1 300,00 351,00
 
5. 

Израда табли упозорења димензија  
(1000х600 мм х 1.0 мм). 
("забрањено бацање смећа") и ("забрањено 
остављање угинулих животиња". 
- Табле се израђују од нерђајућег 
поцинчаног лима омеђеног металним 
рамом са металним носачем (цијев Ф 2") 
дужине 2,5 м, све обојено темељном бојом 
два премаза и два према финалном бојом. 
Боју ће одредити наручилац. 
- Натписе урадити од висококвалитетне 
ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све 
временске услове. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 110,00 386,10
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8. ИЗРАДА КУЋНИХ БРОЈЕВА ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ 
    УПОЗОРЕЊА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА 
 

 
Р/Б 

 
ОПИС РАДОВА 

  ЈЕД. 
МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА    ЈЕД. 
ЦИЈЕНЕ 

 
ИЗНОС СА 
ПДВ-ом 

 
1 

Израда кућних бројева димензија  
(200х150 мм х0.75 мм). 
- Бројеви се израђују од пластифицираног, 
нерђајућег,поцинчаног лима у плавој боји, 
са бијелим натписом броја, од 
висококвалитетне ПВЦ фолије отпорне на 
УВ зрачење и све временске услове 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

7000 3,50 28.665,00
 
2 

 Израда словних ознака димензија  
(90х90 х 0.75 мм). 
- Словне ознаке се израђују од 
пластифицираног, нерђајућег,поцинчаног 
лима у плавој боји, са бијелим натписом 
слова, од висококвалитетне ПВЦ фолије 
отпорне на УВ зрачење и све временске 
услове 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

270 

 
 

1,50 473,85
 
3. 

Израда табли са називом улице димензија 
(500х300 мм х 0.75 мм). 
- Табле са називом улица израђују се од 
пластифицираног,нерђајућег,поцинчаног 
лима у плавој боји,са бијелим натписом 
назива улице, од висококвалитетне ПВЦ 
фолије отпорне на УВ зрачење и све 
временске услове 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

50 22,00 1.287,00
 
 
4. 

Израда огласних табли димензија  
(1730х1220 мм ). 
- Огласне табле изграђују се од челичних 
металних носача и челичне металне 
подконструкције и водоотпорне плоче 
(блажујка) дебљине 2 цм.,све обојено 
темељном бојом два премаза и два премаза 
финалном бојом. Боју ће одредити 
наручилац. 

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

1 300,00 351,00
 
5. 

Израда табли упозорења димензија  
(1000х600 мм х 1.0 мм). 
("забрањено бацање смећа") и ("забрањено 
остављање угинулих животиња". 
- Табле се израђују од нерђајућег 
поцинчаног лима омеђеног металним 
рамом са металним носачем (цијев Ф 2") 
дужине 2,5 м, све обојено темељном бојом 
два премаза и два према финалном бојом. 
Боју ће одредити наручилац. 
- Натписе урадити од висококвалитетне 
ПВЦ фолије отпорне на УВ зрачење и све 
временске услове. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 110,00 386,10
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6 

Набавка (или власт.израда) заштитног 
стубића од дебелослојних црних цјеви  
Ф 2,5" h = 600 мм., 400 мм. изнад 
површине тла и 200 мм у темељу са 
чеоним затварањем заобљених лимом и 
навареним анкерима од бет.гвожђа Ф 10 
мм. Стубић обавезно бојити 2 х основном 
и 2 х лак заштитном жутом бојом.  

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

100 10,00 1.170,00
 
7. 

Машинско разбијање асфалтне и бетонске 
подлоге ради обезбијеђења ископа 
темељне јаме компресором са утрошком 
0,09 еф.часова рада машине по 1 комаду 
 

 
 
 

ком. 

 
 
 

20 1,00 23,40
 
8 

Ископ темељне јаме димензија 30 х 30 х 30 
цм. са утоваром и одвозом материјала од 
ископа на депонију. Обрачун по комаду 
ископане темељне јаме 

 
 
 

ком. 

 
 
 

100 1,00 117,00
 
9. 

Постављање стубића, нивелисање по 
правцу и висини те бетонирање темељне 
стопе бетоном МБ-20. Обрачун по комаду 
постављеног и бетонираног стубића.  

 
 
 

ком. 

 
 
 

100 5,00 585,00
10. Набавка и уградња ланца од материјала Ø 

3 мм, величине алке 1". м 50 3,00 175,50
 Све укупно (са ПДВ-ом) 33.233,85

 
План утрошка средстава је 33.233,85 КМ.  
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
Израда кућних бројева повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне 
набавке. 
 
9. ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА 

Р/Б ВРСТА УСЛУГА ЈЕД. 
МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА 
УСЛУГА 

ЈЕД. 
ЦИЈЕНА 

ИЗНОС 

1 Прољетно и јесење грабање парка 
(грабање, купљење и одвоз сакупљеног 
материјала на депонију ) 
32.000 м² х 3 грабања у сезони 

 
 
 
м² 

 
 
 

96.000 

                  
 
 
0,18  

 
 
 
20.217,60 

2 Кошење парка (кошење, купљење и одвоз 
сакупљене траве на депонију) 
32.000 м² х 3 кошења у сезони 

 
 
м² 

 
 

96.000 

 
 
0,18 

 
 
20.217,60 

3 Ручно или машинско чишћење пјешачких 
стаза у парку  
- ручно чишћење пјашачких стаза 
обухвата прикупљање отпада и метење 
(метла до метле) или машинском 
чистилицом и осталим оруђима за 
одржавање чистоће,  
- пражњење бетонских канти за смеће, 
скидање плаката посмртница са стабала 
(8.500 м² х 1 дан у седмици х 4 седмице х 
6 мјесеци = 204.000)  

 
 
 
 
 
 
 
м² 

 
 
 
 
 
 
 

204.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,021 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.012,28 

 План утрошка средстава је 33.233,85 КМ. 
 Цијене услуга које су приказане у програму су узете 
из Уговора претходне године.

 Израда кућних бројева повјериће се најповољнијем 
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.
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 - План утрошка средстава је 81.447,49 КМ

 Цијене услуга које су приказане Програмом су узете 
из уговора претходне године. 
 Одржавање предметних површина повјериће се 
предузећу ДОО “Патриот” Бијељина на основу преговарачког 
поступка а везано за члан 51. Закона о професионалној 
рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 37/12).

 10. ЧИШЋЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА “ДАШНИЦА”
 Чишћење обале канала “Дашница” подразумијева 
се чишћење обе обале од крупног отпада (дио намјештака, 
дијелови бијеле технике и свог другог крупног отпада) на 
потезу од моста улице Љубомира Ненадовића (стари отпад) 
до моста заобилазнице Прва фаза.
 План заједничке комуналне потрошње за 2016. 
годину намијењен за ове послове је 10.000,00 КМ.
 Послове чишћења обале канала повјериће се 
најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне 
набавке.

 11. ЗОХИГИЈЕНА
 ЗООХИГИЈЕНА подразумијева хватање и 
збрињавање напуштених и угрожених животиња, 
превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану 
и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, болесних и 
изнемоглих животиња, сигурно уклањање животињских 
лешева са јавних површина.  План заједничке 
комуналне потрошње за Зоохигијену за 2016. годину је 
70.000,00 КМ.
 Послове Зоохигијене повјериће се најповољнијем 
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.

 12. РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА
 Собзиром на природу посла када је питању пружање 
услуга заједничке комуналне потрошње, могуће је да ће се 
током године јавити неизоставна потреба за одређеним 
услугама које нису предвиђене овим Програмом, а које по 
обиму и коштању не мијењају значајно његову структуру. 
Такође је могуће да се због специфичних или ванредних 
прилика укаже потреба за већим обимом одређених услуга 
од Програмом предвиђених. Из тог разлога предвиђају се 
интервентна средства у износу од 10.000,00 КМ.

 30

4 Обезбјеђење чуварске службе свакодневно 
у трајању од 14 сати до 22 сата (задатак 
чуварске службе је да спречава ломљење и 
оштећење садница, стубова јавне расвјете, 
спомен биста и других садржаја у 
градском парку 

паушалн
о 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
36.000,01 

                                                                                        УКУПНО СА ПДВ-ом 81.447,49 
 

- План утрошка средстава је 81.447,49 КМ 
 

Цијене услуга које су приказане Програмом су узете из уговора претходне године.  
Одржавање предметних површина повјериће се предузећу ДОО "Патриот" Бијељина на основу 
преговарачког поступка а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, 
оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12). 

 
10. ЧИШЋЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" 
 
Чишћење обале канала "Дашница" подразумијева се чишћење обе обале од крупног отпада 

(дио намјештака, дијелови бијеле технике и свог другог крупног отпада) на потезу од моста улице 
Љубомира Ненадовића (стари отпад) до моста заобилазнице Прва фаза. 
План заједничке комуналне потрошње за 2016. годину намијењен за ове послове је 10.000,00 КМ. 

Послове чишћења обале канала повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка 
јавне набавке. 

 
11. ЗОХИГИЈЕНА 
 
ЗООХИГИЈЕНА подразумијева хватање и збрињавање напуштених и угрожених животиња, 

превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, 
болесних и изнемоглих животиња, сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина. 
 План заједничке комуналне потрошње за Зоохигијену за 2016. годину је 70.000,00 КМ. 

 
Послове Зоохигијене повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне набавке. 
 
          12. РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА 
 
          Собзиром на природу посла када је питању пружање услуга заједничке комуналне потрошње, 
могуће је да ће се током године јавити неизоставна потреба за одређеним услугама које нису 
предвиђене овим Програмом, а које по обиму и коштању не мијењају значајно његову структуру. 
Такође је могуће да се због специфичних или ванредних прилика укаже потреба за већим обимом 
одређених услуга од Програмом предвиђених. Из тог разлога предвиђају се интервентна средства у 
износу од 10.000,00 КМ. 
 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
ПРОГРАМА ПОД ТАЧКАМА 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 и 11 

 
Р/б Опис услуге Износ 
1 ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА 461.222,70 КМ
2 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 200.121,15 КМ
3 ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ 

КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 92.308,45 КМ

 29

6 

Набавка (или власт.израда) заштитног 
стубића од дебелослојних црних цјеви  
Ф 2,5" h = 600 мм., 400 мм. изнад 
површине тла и 200 мм у темељу са 
чеоним затварањем заобљених лимом и 
навареним анкерима од бет.гвожђа Ф 10 
мм. Стубић обавезно бојити 2 х основном 
и 2 х лак заштитном жутом бојом.  

 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 

100 10,00 1.170,00
 
7. 

Машинско разбијање асфалтне и бетонске 
подлоге ради обезбијеђења ископа 
темељне јаме компресором са утрошком 
0,09 еф.часова рада машине по 1 комаду 
 

 
 
 

ком. 

 
 
 

20 1,00 23,40
 
8 

Ископ темељне јаме димензија 30 х 30 х 30 
цм. са утоваром и одвозом материјала од 
ископа на депонију. Обрачун по комаду 
ископане темељне јаме 

 
 
 

ком. 

 
 
 

100 1,00 117,00
 
9. 

Постављање стубића, нивелисање по 
правцу и висини те бетонирање темељне 
стопе бетоном МБ-20. Обрачун по комаду 
постављеног и бетонираног стубића.  

 
 
 

ком. 

 
 
 

100 5,00 585,00
10. Набавка и уградња ланца од материјала Ø 

3 мм, величине алке 1". м 50 3,00 175,50
 Све укупно (са ПДВ-ом) 33.233,85

 
План утрошка средстава је 33.233,85 КМ.  
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из Уговора претходне године. 
Израда кућних бројева повјериће се најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне 
набавке. 
 
9. ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА 

Р/Б ВРСТА УСЛУГА ЈЕД. 
МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА 
УСЛУГА 

ЈЕД. 
ЦИЈЕНА 

ИЗНОС 

1 Прољетно и јесење грабање парка 
(грабање, купљење и одвоз сакупљеног 
материјала на депонију ) 
32.000 м² х 3 грабања у сезони 

 
 
 
м² 

 
 
 

96.000 

                  
 
 
0,18  

 
 
 
20.217,60 

2 Кошење парка (кошење, купљење и одвоз 
сакупљене траве на депонију) 
32.000 м² х 3 кошења у сезони 

 
 
м² 

 
 

96.000 

 
 
0,18 

 
 
20.217,60 

3 Ручно или машинско чишћење пјешачких 
стаза у парку  
- ручно чишћење пјашачких стаза 
обухвата прикупљање отпада и метење 
(метла до метле) или машинском 
чистилицом и осталим оруђима за 
одржавање чистоће,  
- пражњење бетонских канти за смеће, 
скидање плаката посмртница са стабала 
(8.500 м² х 1 дан у седмици х 4 седмице х 
6 мјесеци = 204.000)  

 
 
 
 
 
 
 
м² 

 
 
 
 
 
 
 

204.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,021 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.012,28 
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 ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ:

 Реализација програма под тачкама 1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10, 11 и 12. 1.061.359,02 КМ
                                          
 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
 Послове из Програма заједничке комуналне 
потрошње реализоваће најповољнији понуђач након 
проведених поступака јавне набавке. 
 Послове из Програма заједничке комуналне 
потрошње под тачком 5. и тачком 9. додјељују се 
привредном друштву ДОО “Патриот” Бијељина након 
проведеног преговарачког поступка, а на основу члана 51. 
Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању 
и запошљавању инвалида (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 37/12).   
 Надзор над пруженим услугама под тачком 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 12, овјеру грађевинских дневника, 
радних налога и осталих докумената вршиће Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
преко овлашћених службеника, а послове из тачке 11. 
надзор врши Одјељење за привреду и пољопривреду.

 ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
 Сви послови наведени у тачкама 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
и 12. финансираће се на основу Одлуке о буџету Града 
Бијељина за 2016. годину са потрошачке јединице 
0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине, буџетске ставке “Финансирање 
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених 
површина”, економски код 412800, осим дијела послова из 
тачке 2. послови засађивања нових садница финансираће 
се са буџетске ставке “Издаци за остале вишегодишње 
засаде” економски код 511500 и дијела послова из тачке 
5. “Чишћење дна канала” са буџетске ставке “Комунална 
инфраструктура од водопривредних накнада”, економски 
код 412800. Послови из тачке 9. који се односе на одржавање 
градског парка финансираће се са буџетске ставке “Текуће 
одржавање парка”, економски код 412500. Послови из тачке 
10. финансираће се са буџетске ставке “Изградња комуналне 
инфраструктуре (путна, водоводна,електро,канализација, 
гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, 
пројектовање), економски код 511100.
 Послови наведени под тачком 11. финансираће се 
са буџетске ставке “Хигијеничарска служба”, економски 
код 412200, потрошачка јединица 0005150, Одјељење за 
привреду и пољопривреду.
РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА
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ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
ПРОГРАМА ПОД ТАЧКАМА 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 и 11 

 
Р/б Опис услуге Износ 
1 ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА 461.222,70 КМ
2 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 200.121,15 КМ
3 ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ 

КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 92.308,45 КМ
4 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, 
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 22.690,28 КМ

5 УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, 
КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" И 
ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА" 39.999,14 КМ

6 УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 17.909,98 КМ
7 ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 22.425,98 КМ
8 ИЗРАДА КУЋНИХ БРОЈЕВА ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, 

ТАБЛИ  УПОЗОРЕЊА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА 33.233,85 КМ
9 ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА 81.447,49 КМ
10 ЧИШЋЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" 10.000,00 КМ
11 ЗООХИГИЈЕНА 70.000,00 КМ
12 РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА 10.000,00 КМ

СВЕ УКУПНО СА ПДВ-ом: 1.061.359,02 КМ
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  
ФИНАНСИРАЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ: 

 
Реализација програма под тачкама 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10, 11 и 12.                          1.061.359,02 КМ 
                                           
 
   РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
 Послове из Програма заједничке комуналне потрошње реализоваће најповољнији понуђач 
након проведених поступака јавне набавке.  
 Послове из Програма заједничке комуналне потрошње под тачком 5. и тачком 9. додјељују 
се привредном друштву ДОО "Патриот" Бијељина након проведеног преговарачког поступка, а на 
основу члана 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида ("Службени гласник Републике Српске", број: 37/12).    
 Надзор над пруженим услугама под тачком 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 12, овјеру грађевинских 
дневника, радних налога и осталих докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине преко овлашћених службеника, а послове из тачке 11. надзор врши 
Одјељење за привреду и пољопривреду. 
 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
 Сви послови наведени у тачкама 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 12. финансираће се на основу Одлуке о 
буџету Града Бијељина за 2016. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, буџетске ставке "Финансирање комуналне 
потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", економски код 412800, осим дијела 
послова из тачке 2. послови засађивања нових садница финансираће се са буџетске ставке "Издаци 
за остале вишегодишње засаде" економски код 511500 и дијела послова из тачке 5. "Чишћење дна 
канала" са буџетске ставке "Комунална инфраструктура од водопривредних накнада", економски 
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Износ средстава по буџетским ставкама: 
 
Ред. 
бр. Економски код Буџетска ставка Потрошачка 

јединица Износ 

1 
412800 

Финансирање комуналне потрошње, 
јавна хигијена и одржавање зелених 
површина 0005170 849.791,55 КМ

2 412500 Текуће одржавање парка 0005170 81.447,49 КМ
3 511500 Издаци за остале вишегодишње засаде 0005170 30.000,00 КМ

4 412800 
Комунална инфраструктура од 
водопривредних накнада 0005170 20.119,98 КМ

5 412200 Хигијеничарска служба 0005150 70.000,00 КМ

6 

511100 

Изградња комуналне инфраструктуре 
(путна,водоводна,електро,канализација, 
гасификација, Дирекција за изградњу и 
развој, надзор, пројектовање), 0005170 10.000,00 КМ

УКУПНО: 1.061.359,02 КМ
 
 
РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА 
 За све активности ван Програма заједничке комуналне потрошње, као и активности које нису 
обухваћене Програмом, а које битно утичу на реализацију Програма провођења комуналних 
активности, по потреби за истим издаваће се посебни радни налози.  
 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА 
 Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године.  
 
 
ОБЈАВА ПРОГРАМА 
            Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града 
Бијељина". 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 
  
 
 
 
 
Број: 01-022-16/16                                                                        П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 
Б и ј е љ и н а,                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 17. фебруар 2016. године                                                                           
                                                                                                            Драган Ђурђевић, с.р.                                       
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 За све активности ван Програма заједничке 
комуналне потрошње, као и активности које нису 
обухваћене Програмом, а које битно утичу на реализацију 
Програма провођења комуналних активности, по потреби 
за истим издаваће се посебни радни налози. 

 ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
 Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2016. 
године до 31.12.2016. године. 

 ОБЈАВА ПРОГРАМА
 Након Скупштинског усвајања овај Програм биће 
објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-16/16  
Б и ј е љ и н а, 
Датум, 17. фебруар 2016. године                                                                          

                                                                                                            
 На основу члана 30. став 1. алинеја 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 21. став 
2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 124/11) и члана 38. Став (2) 
тачка г) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 40. сједници одржаној дана 17.  фебруара 2016. године, 
донијела је

П Р О Г Р А М
ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ

РАСВЈЕТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

 Јавна расвјета је комунална дјелатност од посебног 
јавног интереса која је законом стављена у надлежност 
органа локалне самоуправе. Да би се правилније планирале 
и спроводиле активности у области комуналне дјелатности 
– јавна расвјета Законом о комуналним дјелатностима 
регулисано је да се сваке године доноси програм обављања 
дјелатности.
 Законом о комуналним дјелатностима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 124/11 утврђене су 
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин 
обезбијеђивања посебног јавног интереса, организација 
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 
финансирања.
 Дјелатности заједничке комуналне потрошње 
обухватају услуге:
 1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
 2.  одржавање, уређивање и опремање јавних 
зелених и рекреационих површина,
 3. одвођење атмосферских падавина и других вода 
са јавних површина,
 4.   јавна расвјета у насељеним мјестима.
 Средства за обављање комуналних дјелатности, 
заједничке комуналне потрошње обезбијеђују се из:
 - комуналне накнаде,
 - дијела накнаде за коришћење добара од општег 
интереса,
 - дијела прихода од пореза непокретности и

 - дијела накнаде за дате концесије.
 Утврђивање висине средстава из претходног 
става врши се на основу Програма који доноси Скупштина 
јединице локалне самоуправе. Програм садржи обим 
одржавање појединих комуналних објеката и уређаја и 
комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње, 
висину потребних средстава за реализацију програма 
и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по 
намјенама. 
 Овим Програмом су предвиђене слиједеће 
активности-услуге:
 1. Изградња јавне расвјете,
 2. Одржавање јавне расвјете.

 1. ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

 Последњих 7-8 година изградња јавне расвјете је 
доживјела праву експанзију, тако да је највећи дио подручја 
Града Бијељине покривен јавном расвјетом. У великом броју 
МЗ-ца посао изградње јавне расвјете је готово у потпуности 
завршен, док је у једном броју МЗ-ца остао незнатан посао 
око завршетка истих. Управо због тога, у наредним годинама 
се не планира велики обим око изградње исте.
 Једна од олакшавајућих, а веома битних ствари 
везано за изградњу јавне расвјете је и „Споразум“ који је 
потписан између Града Бијељине и Електро-Бијељине, а којим 
је регулисано да се за потребе изградње и реконструкције 
НН мреже (нисконапонске мреже) дозвољава Електро-
Бијељини да уграђује стубове у путни појас градских улица, 
локалних и некатегорисаних путева, а са друге стране на те 
исте стубове се дозвољавају посатавити свјетиљке за јавну 
расвјету. Овим споразумом се појефтињује изградња јавне 
расвјете.
 Обзиром да је у међувремену, а након изградње 
јавне расвјете, од стране Електро-Бијељине вршена 
реконструкција и изградња НН мреже појавила се 
могућност да се са некада уграђених стубова јавне расвјете 
пренесу свјетиљке на новопостављене стубове НН мреже, 
а да се стубови јавне расвјете изваде и пренесу на неку 
нову локацију а за потребе изградње или надоградње јавне 
расвјете.
 Одјељење ће у склопу изградње јавне расвјете 
вршити прибављање све неопходне документације у циљу 
добијања употребне дозволе за рад.
 Град ће планирати изградњу јавне расвјете на 
јавним површинама (улице, путеви, паркови, паркинзи, 
те мјеста јавног окупљања у власништву града), односно 
на оним локацијама гдје не постоји никаква могућност 
суфинансирања од стране мјесних заједница односно групе 
грађана или појединаца. 
Тачно дефинисање поменутих јавних површина извршиће 
се на основу захтјева мјесних заједница, увиђаја службеника 
Одјељења на лицу мјеста и усвојеног плана јавних набавки 
за 2015. годину.
 Узимајући све претходно у обзир за 2016. годину 
за потребе изградње јавне расвјете планирају се средства у 
износу од 130.000,00 КМ, од којих је 50% суфинансирање од 
стране МЗ-ца или група грађана, док је за радове на јавној 
расвјети гдје не постоји могућност суфинансирања грађана 
предвиђен износ од 20.000,00КМ. У складу са Одлуком о 
поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката 
мјесних заједница на подручју града Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина” бр.: 29/06, 16/08, 29/08 и 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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24/11) и (“Службени гласник Града Бијељина” бр. 21/12), 
суфинансирање може бити у материјалу, опреми и сл. које 
су неопходне и прихватљиве за реализацију пројекта. 

 2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

 Oдржавање јавне расвјете подразумјева управљање 
и одржавање објеката и уређаја јавне расвјете.  Овим  
програмом планирано је:
 - текуће одржавање и санација јавне расвјете 
(замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, 
тражење мјеста квара и отклањање квара, одржавање 
рефлектора и дигиталних сатова, каблова, фарбање стубова, 
замјена уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним 
незгодама и осталог потрошног материјала), 
 - реконструкција постојеће јавне расвјете 
подразумјева уградњу уређаја (тајмера) на локацијема гдје 
се врши прикључење и легализација јавне расвјете, чијом 
уградњом би се створила могућност укључења и искључења 
дијелова јавне расвјете у одређеним временским периодима 
како бих се смањила потрошња електричне енергије, као и 
замјена сијалица велике потрошње (250W) и сијалица које 
су штетне по животну околину (живине сијалице). Поред 
тога планира се активност на стварању услова и у другим 
видовима уштеде ел. енергије, као нпр. рад сваке друге 
или треће свјетиљке у касним ноћним сатима на подручју 
граских МЗ-ца,
 -  одржавање и замјена прегорелих и оштећених 
ормара јавне расвјете,
 - одржавање и санација - реконструкција мањег 
обима у виду замјене дотрајалих стубова и свјетиљки и 
доградња истих до четири расвјетна мјеста на постојећу 
расвјету, с обзиром да на појединим мјестима постоји 
потреба да се освијетле дијелови улице, путева и раскрсница, 
који то нису, како би се повећала безбиједност учесника у 
саобраћају,
 - легализација изграђене јавне расвјете у оквиру чега 
је неопходно израдити пројектно-техничку документацију 
и прибавити разне сагласности за потребе издавања 
грађевинске и употребне дозволе,
 - искључење са мреже друге или треће свјетиљке 
у ненасељеним дијеловима, демонтажа нелегално 
постављених свјетиљки које обасјавају приватна имања, 
и демонтажа дуплих рсвјетиљки на мање прометним 
раскрсницама. 
 Планирана буџетска средства износе 170.000,00 
КМ.
	 •	 Пројекат	 замјене	 свјетиљки	 јавне	 расвјете	 Града	
Бијељина
 У току је разрада модела замјене комплетне расвјете 
на подручју Града са свјетиљкама ЛЕД технологије којим се 
нуди улагање страног капитала и финансирање цјелокупне 
инвестиције, а период замјене свјетиљки би трајао неколико 
мјесеци У тој варијанти би у градској зони све свјетиљке 
(живине свјетиљке, натријумове свјетиљки и метал-халогене 
свјетиљке) биле замјењене са ЛЕД свјетиљкама. Натријумове 
свјетиљке се подручја Града би се прилагодиле снази од 70W 
или 150W и биле би уграђене умјесто живиних свјетиљки 
на сеоском подручју, а у зони центра у сеоским мјесним 
заједницама би биле уграђене ЛЕД свјетиљке. Крајњи ефекат 
би био да се на подручју Града уграде ЛЕД свјетиљке, а на 
подручју села Натријум свјетиљке и ЛЕД свјетиљке у центру. 
На овај начин би се из употребе у потпуности избациле 

живине свјетиљке код којих су главни недостатци: велики 
потрошачи електричне енергије, кратак радни вијек што 
повећава трошкове одржавања, емисија угљен-диоксида 
што изазива ефекат стаклене баште тј. загађење животне 
околине, а добили би уштеду у потрошњи електричне 
енергије, побољшане свјетлосно-техничке перформансе 
јавне расвјете, гаранцију од 10 година на уграђене свјетиљке, 
као и побољшање остале истрошене инфраструктуре јавне 
расвјете у току замјене. Број уграђени нових свјетиљки 
ЛЕД технологије ће бити око 11000. Свјетиљке би се у 
највећој мјери уградиле на постојеће стубове и овај посао 
би се дефинисао посебном Скупштинском одлуком. Избор 
извођача би се провео путем јавног позива чиме би се 
задовољило начело конкурентности и транспарентности.

 ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА РАД 
ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

 Градска управа за функционисање јавне расвјете 
плаћа потрошњу електричне енергије на  477 мјерних мјеста 
од чега се на територији Општине Угљевик налази 20 мјерних 
мјеста, а остатак од 457 на територији Града Бијељина. 
Тај број се константно повећава са регистрацијом нових 
мјерних мјеста те ћемо морати уложити додатне напоре како 
би постигли максималну уштеду јер се повећањем броја 
мјерних мјеста повећава и потрошња електричне енергије.
 План утрошка буџетских средстава на име 
потрошње електричне енергије за рад јавне расвјете је 
820.000,00 КМ и на овој ставци су средства значајно смањена 
у односу на ову претходне године тако да ће ово Одјељење 
морати предузети све техничке мјере како би смањило 
потрошњу електричне енергије. 

 ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

 Приликом новогодишњих и Божићних празника 
планирано је декорисање свјетлећим украсима. За 
декорацију примјењиваће се следећи елементи:
 - украшавање крошњи дрвећа (ROMAN TWISTED- 
свјетлеће цријево), 
 -   постевљање декоративних илуминацијских 
елемената на стубове јавне расвјете (двоструко звоно, 
пејзаж, далмата, цвијет, божићно звоно, вињета звијезда, 
вињета сунце, стожац јелка, пахуљица).
 Декорација града ће се вршити на следећим 
локацијама:
 -   ул. Меше Селимовића,
 -   ул. Вука Караџића, 
 -   трг Краља Петра I Карађорђевића,
 -   ул. Гаврила Принципа,
 -   ул. Николе Тесле,
 -   ул. Нова-веза ул. Рачанска-ул. Кнез Иво од 
Сенберије,
 -   кружни ток ул. Меша Селимовић-ул. Рачанска-
ул. Српске добровољачке гарде,
 -   кружни ток ул. Гаврила Принципа-ул. Филипа 
Вишњића-ул. Незнаних Јунака,
 -   кружни ток ул. Кулина Бана-ул. Незнаних Јунака-
ул. Душана Барањина.
 Обзиром да се у задње двије године набавила 
одређена количина декоративних елемената који су и 
уграђени тј. постављени на стубове јавне расвјете, самим 
тим за новогодишње празнике 2015. године није планирана 
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набавка нових украса. Одјељење посједује одређену 
количину украсних елемената који су ускладиштени и који 
ће се поставити на стубове јавне расвјете и крошње дрвећа. 
За ове потребе неопходна су само средства постављања 
истих, а која износе 1.500,00 КМ. Поред ових трошкова 
појавит ће се и трошкови потрошње електричне енергије.
 Укупан број декоративних елемената који би се 
уградили или су већ постављени износи око 120 комада и 
око 700 м украсних цријева.

 Уколико се створе финансијски услови покушат ће 
се набавити један нови контигент декоративних елемената у 
износу од око 10.000,00 КМ.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА 

 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

 Послове из Програма изградње и одржавања 
јавне расвјете под тачком 1. реализоваће предузеће/а 
које ће бити изабрано након проведеног поступка јавне 
набавке и избора најповољнијег понуђача. Наведено 
предузеће обавезно је водити грађевински дневник и на 
крају сваког мјесеца достављати ситуацију о извршеним 
радовима.
 Послове из тачке 2. реализоваће предузеће 
“Телефонија Видаковић” ДОО Добој на основу закљученог 
Оквирног споразума и проведене процедуре јавне 
набавке, а послове на замјени свјетиљки јавне расвјете 
Града Бијељина ће се обавити на основу проведеног 
поступка Јавног позива и избора извођача на реализацији 
истог.
 Надзор над пруженим услугама и овјеру 
грађевинских дневника, радних налога и осталих 
докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине преко овлашћених 
службеника.

 ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

 Послови из тачке 1., Изградња јавне расвјете 
финансираће се  са буџетске ставке “Изградња 
комуналне инфраструктуре-путна, водоводна, електро, 
гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, 
пројектовање-кредит, буџет, суфинансирање” економски 
код 511100. Послови из тачке 2., Одржавање јавне 
расвјете и декорација града финансираће се из буџетске 
ставке “Одржавање јавне расвјете” економски код 412500, 
а потрошња електричне енергије финансираће се из 
буџетске ставке “Уговорене услуге - улична расвјета”, 
економски код 412800.

 ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

 Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2016. 
године до 31.12.2016. године. 

 ОБЈАВА ПРОГРАМА

            Након Скупштинског усвајања овај Програм биће 

објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-17/16                                                                    
Б и ј е љ и н а,                
Датум, 17. фебруар 2016. године
 

 На основу члана 4. став 1. Правилника о 
оцјени рада службеника јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/05), 
члана 30. став 1. алинеја 35. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) 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 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 2016. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЈЕНУ РАДА 
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за оцјену рада Секретара Скупштине 
Града Бијељина у 2015. години,  именују се: 

 1) ЈОВАН ГАЈИЋ
 2) МИЛЕНКО МИТРОВИЋ
 3) МИЋО ТОДОРОВИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-1/16
Бијељина,
Датум, 17. фебруар  2016. године

 4 

 
  ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА 

 
Приликом новогодишњих и Божићних празника планирано је декорисање свјетлећим 

украсима. За декорацију примјењиваће се следећи елементи: 

-   украшавање крошњи дрвећа (ROMAN TWISTED- свјетлеће цријево),  
-   постевљање декоративних илуминацијских елемената на стубове јавне расвјете (двоструко 

звоно, пејзаж, далмата, цвијет, божићно звоно, вињета звијезда, вињета сунце, стожац јелка, 
пахуљица). 

Декорација града ће се вршити на следећим локацијама: 

-   ул. Меше Селимовића, 
-   ул. Вука Караџића,  
-   трг Краља Петра I Карађорђевића, 
-   ул. Гаврила Принципа, 
-   ул. Николе Тесле, 
-   ул. Нова-веза ул. Рачанска-ул. Кнез Иво од Сенберије, 
-   кружни ток ул. Меша Селимовић-ул. Рачанска-ул. Српске добровољачке гарде, 
-   кружни ток ул. Гаврила Принципа-ул. Филипа Вишњића-ул. Незнаних Јунака, 
-   кружни ток ул. Кулина Бана-ул. Незнаних Јунака-ул. Душана Барањина. 

Обзиром да се у задње двије године набавила одређена количина декоративних елемената 
који су и уграђени тј. постављени на стубове јавне расвјете, самим тим за новогодишње празнике 
2015. године није планирана набавка нових украса. Одјељење посједује одређену количину 
украсних елемената који су ускладиштени и који ће се поставити на стубове јавне расвјете и 
крошње дрвећа. За ове потребе неопходна су само средства постављања истих, а која износе 
1.500,00 КМ. Поред ових трошкова појавит ће се и трошкови потрошње електричне енергије. 

Укупан број декоративних елемената који би се уградили или су већ постављени износи око 
120 комада и око 700 м украсних цријева. 

Уколико се створе финансијски услови покушат ће се набавити један нови контигент 
декоративних елемената у износу од око 10.000,00 КМ. 

 
 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  
ПРОГРАМА  

 
 

Р/б Опис услуге Износ 
1 Изградња јавне расвјете 150.000,00 КМ
2 Одржавање јавне расвјете  170.000,00 КМ
2.1. Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете 820.000,00 КМ
2.2. Декорација града 1.500,00 КМ

СВЕ УКУПНО: 1.141.500,00 КМ
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 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 40. сједници одржаној дана 17. 
фебруара 2016. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

I
 Разрјешава се дужности вршиоца дужности 
директора Јавне установе Центар за социјални рад 
Бијељина, због окончаног поступка јавне конкуренције:

 - МИЛАН СИМЕУНОВИЋ из Бијељине

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-2/16
Бијељина, 
Датум, 17. фебруар  2016. 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 31. 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 40. сједници одржаној дана  17. фебруара 2016. 
године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

I
 За директора Јавне установе Центар за социјални 
рад Бијељина, именује се:

 - МИЛАН СИМЕУНОВИЋ из Бијељине

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-3/16
Бијељина, 
Датум, 17. фебруар  2016. године

 На основу 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 40. сједници одржаној дана 17. 
фебруара 2016. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

I
 Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланови Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина, због окончаног поступка јавне 
конкуренције:

 1) МИЛОРАД ПАНИЋ
 2) СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ
 3) МИХАЈЛО ТРИФКОВИЋ
 4) МИЛИЦА МАРИЋ
 5) ДРАГАНА ГОТОВЧЕВИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-4/16
Бијељина, 
Датум, 17. фебруар  2016. године

 
 На основу 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 40. сједници одржаној дана 17. 
фебруара 2016. године, донијела је 

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

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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УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ 
И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланови Управног одбора Агенције за развој малих 
и средњих предузећа Града Бијељина, због окончаног 
поступка јавне конкуренције:

 1) СЛАВИША ВУЈИЋ
 2) ГОРАН ВАСИЛИЋ
 3) ДЕЈАН САВИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-6/16
Бијељина,
Датум, 17. фебруар  2016. 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 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 2016. 
године донијела је 

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

АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 За чланове Управног одбора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Града Бијељина, именују се:

 1) СЛАВИША ВУЈИЋ
 2) ГОРАН ВАСИЛИЋ
 3) ДЕЈАН САВИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-7/16 
Бијељина, 
Датум, 17. фебруар  2016. године

 На основу члана 125. став (17) тачка в) Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 74/08, 71/09,104/11 и 33/14), члана 
22. став (1) тачка ђ) 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 40. сједници одржаној 
дана 17. фебруара 2016. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ 
ЦРЊЕЛОВО - БИЈЕЉИНА

I
 Разрјешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Свети Сава“ Црњелово - Бијељина, на 
приједлог оснивача:

 - МИЛОРАД ЛАЗИЋ – као представник локалне 
заједнице

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-8/16
Бијељина,
Датум, 17. фебруар  2016. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  члана 38. став (2) 
тачка п) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став 1. Пословника 
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 13/13, 2/14 и 5/14), Скупштина Града 
Бијељина на својој 40. сједници одржаној дана  17. фебруара  
2016. године  донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ЕНЕРГЕТСКОГ САВЈЕТА 

 ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Разрјешава се дужности члана Енергетског савјета 
Града Бијељина, на лични захтјев: 
 - ЦВИЈЕТИН СИМИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-9/16
Бијељина, 
Датум, 17. фебруар  2016. године

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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 На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласни Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  и члана 38. став (2) тачка 
аж) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), а у складу са Одлуком о поступку 
за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14), 
Скупштина Града Бијељина на својој 40. сједници одржаној 
дана 17. фебруара 2016. године, донијела је

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

ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за расподјелу средстава удружењима 
грађана на подручју Града Бијељина, именује се:

 - МИЛЕНКО МИТРОВИЋ

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

Број: 01-111-12/16
Бијељина,
Датум, 17. фебруар  2016. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласни Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став (2) тачка аж) 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 8/13 и 27/13), а у складу са Одлуком о критеријумима 
и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од 
општег интереса за Град Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 22/14), Скупштина Града Бијељина на 
својој 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 2016. године, 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ И 

ПРЕСТАНАК СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНА

I
 Разрјешава се дужности члана Комисије за додјелу 
и престанак статуса удружења од општег интереса за Град 
Бијељина, због истека мандата:  

 - ДАРКО МИТРИЋ

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

Број: 01-111-13/16
Бијељина,
Датум, 17. фебруар  2016. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  члана 38. став (2) тачка п) 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став 1. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“ број: 
13/13, 2/14 и 5/14), а у складу са Акционим планом о енергетској 
одрживости општине Бијељина који је усвојен Закључком 
Скупштине општине Бијељина број: 01-013-28-2/11 од 4. 
октобра 2011. године, Скупштина Града Бијељина на својој 40. 
сједници одржаној дана  17. фебруара 2016. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЕНЕРГЕТСКОГ

САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 За члана Енергетског савјета Града Бијељина, именује 
се: 

 - МИЛАДИН РАКИЋ
 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-10/16
Бијељина, 
Датум, 17. фебруар  2016. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласни Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  и члана 38. став (2) тачка 
аж) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), а у складу са Одлуком о поступку 
за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14), 
Скупштина Града Бијељина на својој 40. сједници одржаној 
дана 17. фебруара 2016. године, донијела је 

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

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Разрјешава се дужности члана Комисије за 
расподјелу средстава удружењима грађана на подручју Града 
Бијељина, због истека мандата:

 - МИЛЕНКО МИТРОВИЋ

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

Број: 01-111-11/16
Бијељина,
Датум, 17. фебруар  2016. године

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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 На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласни Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 
(2) тачка аж) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), а у складу са Одлуком 
о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса 
удружења од општег интереса за Град Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 22/14), Скупштина Града 
Бијељина на својој 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 
2016. године, донијела је
 

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

И ПРЕСТАНАК СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за додјелу и престанак статуса удружења 
од општег интереса за Град Бијељина, именује се:

 - ДАРКО МИТРИЋ

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

Број: 01-111-14/16
Бијељина,
Датум, 17. фебруар  2016. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став (2) 
тачка п) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 28. став 3. Пословника 
о критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика, финансирање научно – истраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 21/06, 27/07 и 22/09) и („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 23/13), Скупштина Града 
Бијељина на својој 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 
2016. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА НАУЧНО – 
ИСТАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 

2014/2015. ГОДИНИ

I
 Разрјешавају се дужности чланови Комисије за 
провођење поступка одабира научно – истраживачких 
радова у академској 2014/2015. години, због истека мандата: 

 1) ЗОРАН ТРИФКОВИЋ
 2) ТОМО КОВАЧЕВИЋ

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-15/16
Бијељина,
Датум, 17. фебруар  2016. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став (2) 
тачка п) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 28. став 3. Пословника 
о критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика, финансирање научно – истраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 21/06, 27/07 и 22/09) и („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 23/13), Скупштина Града 
Бијељина на својој 40. сједници одржаној дана 17. фебруара 
2016. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА
НАУЧНО – ИСТАЖИВАЧКИХ РАДОВА

У АКАДЕМСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

I
 За чланове Комисије за провођење поступка 
одабира научно – истраживачких радова у академској 
2015/2016. години, који ће се финансирати из буџета Града 
Бијељина, именују се: 

 1) ЗОРАН ТРИФКОВИЋ
 2) ТОМО КОВАЧЕВИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-16/16
Бијељина,                 
Датум, 17. фебруар  2016. године
 

 На основу члана 62. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 8/13 и 27/13) 
и члана 10. став 1. Правилника о расподјели средстава 
за спорт и физичку културу („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 2/14, 1/15 и 2/16 ), а на приједлог Савјета за 
спорт Скупштине Града Бијељина, Градоначелник  донио је:

ОДЛУКУ
о усвајању Плана расподјеле средстава за спорт и 

физичку културу за 2016. годину

I
 Усваја се План расподјеле средстава намијењених за 

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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спорт и физичку културу у 2016. години.

II
 План расподјеле средстава из тачке I у прилогу је 
ове Одлуке и чини њен саставни дио.

III
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

Број: 02-014-1-152/16                                                            
Бијељина,                                                                   
Датум, 11.02.2016. године                                         

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

1 ФУДБАЛ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 ФК "Младост" Велика Обарска 55.100,00 МЈЕСЕЧНО 3,80
2 ФК "Звијезда 09" 50.750,00 МЈЕСЕЧНО 3,50
3 2. Лига Републике Српске 4 клубова 139.345,00 КВАРТАЛНО 9,61
4 3. Лига Регионална 2  клуба 15.225,00 КВАРТАЛНО 1,05
5 4. Лига ПФС 12 клубова 43.645,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 3,01
6 5. Лига ОФС 24 клуба 55.970,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 3,86
7 6. Лига ОФС  15 клубова 30.450,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 2,10
8 ФК"РАДНИК"Мали фудбал 1.450,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,10
9 Школа фудбала "Soccer kids Bijeljina" 1.160,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,08
10 ОФК "Зенит" Бијељина 1.595,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,11

Резерва 2.030,00 0,14
Укупно раздио 1 396.720,00 27,36
2 КОШАРКА План 2016. године Исплата средстава Проценат

1 Кошаркашки клуб "Бијељина-плус" 10.730,00 КВАРТАЛНО 0,74
2 Кошаркашки клуб "Будућност"мушки и женски 22.475,00 КВАРТАЛНО 1,55
3 Кошаркашки клуб "Fenix basket" 5.365,00 КВАРТАЛНО 0,37

Укупно раздио 2 38.570,00 2,66
3 ОДБОЈКА План 2016. године Исплата средстава Проценат

1 Резерва 9.860,00 0,68
Укупно раздио 3 9.860,00 0,68

4 РУКОМЕТ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Рукометни клуб "Бијељина" 36.975,00 КВАРТАЛНО 2,55
2 Женски рукометни клуб "Радник" 23.200,00 КВАРТАЛНО 1,60

Резерва 2.900,00 0,20
Укупно раздио 4 63.075,00 4,35

5 БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Карате клуб "Пантери" 26.970,00 КВАРТАЛНО 1,86
2 Џудо самбо клуб "Пантери" 13.340,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,92
3 Карате клуб "Српски Соко" 3.770,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,26
4 Таеквондо клуб "Сокол" 5.075,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,35
5 Карате клуб "Шампиони" 4.930,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,34
6 Таеквондо клуб "Јопа" 1.740,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,12
7 Карате клуб "Академац" 1.595,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,11
8 Клуб реалног аикида "Српски Соко" 1.595,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,11

Резерва 290,00 0,02
Укупно раздио 5 59.305,00 4,09

6 ОСТАЛИ СПОРТОВИ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Тенис клуб "АС" 10.608,00 КВАРТАЛНО 0,74
2 Ронилачки клуб "Пантери" 13.485,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,93
3 Атлетски клуб Академац" 4.495,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,31
4 Тенис клуб "ТОП СПИН" 2.755,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,19
5 Пливачки клуб"Дворови" 1.740,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,12
6 Стонотениски клуб "Радник" 1.740,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,12
7 Ронилачки клуб "Наутилус" 3.625,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,25
8 Риболовачко друштво "Риба" 1.015,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,07

Резерва 4.350,00 0,30
Укупно раздио 6 43.935,00 3,03

7 ИНВАЛИДНИ СПОРТОВИ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Мушка одбојка особа са инвалидитетом 11.020,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,76
2 Мушка кошарка особа са инвалидитетом 13.195,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,91
3 Стрељачки клуб "РВИ ОРАО" 7.830,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,54

Резерва 3.625,00 0,25
Укупно раздио 7 35.670,00 2,46

8 ШАХ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Шаховски клуб "Пантери" 3.770,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,26
2 Шаховски клуб "Дворови" 6.815,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,47
3 Шаховски клуб "Светозар Глигорић" 3.480,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,24

Резерва 870,00 0,06
Укупно раздио 8 14.935,00 1,03

9 СЕКЦИЈЕ (ТУРНИРСКА ТАКМИЧЕЊА) План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Стрељачки клуб "Пантери" 2.030,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,14
2 Куглашки клуб "ОСА" Патковача 2.030,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,14
3 Планинарско еколошко друштво"Мајевица" 2.030,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,14

Резерва 2.900,00 0,20
Укупно раздио 9 8.990,00 0,62

10 СПОРТОВИ ПРОМОТИВНОГ КАРАКТЕРА План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Коњички клуб "Семберија" 5.220,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,36

Резерва 580,00 0,04
Укупно раздио 10 5.800,00 0,40

11 СОКОЛСКИ ДОМ План 2016 године Исплата средстава Проценат
1 Материјални трошкови Соколског дома 11.890,00 МЈЕСЕЧНО 0,82

Укупно раздио 11 11.890,00 0,82
688.750,00 47,50
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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 12. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 24/15) Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РОБА ШИФРА:ТВЈ-01/15
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА  под 
шифром:ТВЈ-01/15

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице , 
вршиће се јавна набавка следећих роба:
 НАБАВКА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
1.300.000,00 КМ.(нето-1.111.111,11КМ). Средства у износу 
од 254.000,00 КМ су обезбијеђена из буџета Града за 2015.
годину са буџетске ставке ‘’Набавка опреме“ економски 
код: 511 300 потрошачка јединица 0005125 , и средства у 
износу од  1.046.000,00  КМ  су обезбјеђена из буџета Града  
за 2016. годину са буџетске ставке ставке ‘’Набавка опреме“ 
економски код: 511 300 потрошачка јединица 0005125. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка . 

V
 Предвиђени рок за реализацију набавке роба је 
најкасније у периоду до јуна 2017. године. 

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима: цијена – 60 бодова, гарантни 
рок за надоградњу – 10 бодова, редовни годишњи сервис за 
надоградњу – 10 бодова, рок испоруке – 10 бодова ,вријеме 
одзива за отлањање квара- 10 бодова .     

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: 02-404-162/15                                                                     
Бијељина,                                 
Датум, 31. 12. 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 25. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 

1 ФУДБАЛ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 ФК "Младост" Велика Обарска 55.100,00 МЈЕСЕЧНО 3,80
2 ФК "Звијезда 09" 50.750,00 МЈЕСЕЧНО 3,50
3 2. Лига Републике Српске 4 клубова 139.345,00 КВАРТАЛНО 9,61
4 3. Лига Регионална 2  клуба 15.225,00 КВАРТАЛНО 1,05
5 4. Лига ПФС 12 клубова 43.645,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 3,01
6 5. Лига ОФС 24 клуба 55.970,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 3,86
7 6. Лига ОФС  15 клубова 30.450,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 2,10
8 ФК"РАДНИК"Мали фудбал 1.450,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,10
9 Школа фудбала "Soccer kids Bijeljina" 1.160,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,08
10 ОФК "Зенит" Бијељина 1.595,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,11

Резерва 2.030,00 0,14
Укупно раздио 1 396.720,00 27,36
2 КОШАРКА План 2016. године Исплата средстава Проценат

1 Кошаркашки клуб "Бијељина-плус" 10.730,00 КВАРТАЛНО 0,74
2 Кошаркашки клуб "Будућност"мушки и женски 22.475,00 КВАРТАЛНО 1,55
3 Кошаркашки клуб "Fenix basket" 5.365,00 КВАРТАЛНО 0,37

Укупно раздио 2 38.570,00 2,66
3 ОДБОЈКА План 2016. године Исплата средстава Проценат

1 Резерва 9.860,00 0,68
Укупно раздио 3 9.860,00 0,68

4 РУКОМЕТ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Рукометни клуб "Бијељина" 36.975,00 КВАРТАЛНО 2,55
2 Женски рукометни клуб "Радник" 23.200,00 КВАРТАЛНО 1,60

Резерва 2.900,00 0,20
Укупно раздио 4 63.075,00 4,35

5 БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Карате клуб "Пантери" 26.970,00 КВАРТАЛНО 1,86
2 Џудо самбо клуб "Пантери" 13.340,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,92
3 Карате клуб "Српски Соко" 3.770,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,26
4 Таеквондо клуб "Сокол" 5.075,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,35
5 Карате клуб "Шампиони" 4.930,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,34
6 Таеквондо клуб "Јопа" 1.740,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,12
7 Карате клуб "Академац" 1.595,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,11
8 Клуб реалног аикида "Српски Соко" 1.595,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,11

Резерва 290,00 0,02
Укупно раздио 5 59.305,00 4,09

6 ОСТАЛИ СПОРТОВИ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Тенис клуб "АС" 10.608,00 КВАРТАЛНО 0,74
2 Ронилачки клуб "Пантери" 13.485,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,93
3 Атлетски клуб Академац" 4.495,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,31
4 Тенис клуб "ТОП СПИН" 2.755,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,19
5 Пливачки клуб"Дворови" 1.740,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,12
6 Стонотениски клуб "Радник" 1.740,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,12
7 Ронилачки клуб "Наутилус" 3.625,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,25
8 Риболовачко друштво "Риба" 1.015,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,07

Резерва 4.350,00 0,30
Укупно раздио 6 43.935,00 3,03

7 ИНВАЛИДНИ СПОРТОВИ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Мушка одбојка особа са инвалидитетом 11.020,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,76
2 Мушка кошарка особа са инвалидитетом 13.195,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,91
3 Стрељачки клуб "РВИ ОРАО" 7.830,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,54

Резерва 3.625,00 0,25
Укупно раздио 7 35.670,00 2,46

8 ШАХ План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Шаховски клуб "Пантери" 3.770,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,26
2 Шаховски клуб "Дворови" 6.815,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,47
3 Шаховски клуб "Светозар Глигорић" 3.480,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,24

Резерва 870,00 0,06
Укупно раздио 8 14.935,00 1,03

9 СЕКЦИЈЕ (ТУРНИРСКА ТАКМИЧЕЊА) План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Стрељачки клуб "Пантери" 2.030,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,14
2 Куглашки клуб "ОСА" Патковача 2.030,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,14
3 Планинарско еколошко друштво"Мајевица" 2.030,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,14

Резерва 2.900,00 0,20
Укупно раздио 9 8.990,00 0,62

10 СПОРТОВИ ПРОМОТИВНОГ КАРАКТЕРА План 2016. године Исплата средстава Проценат
1 Коњички клуб "Семберија" 5.220,00 ПОЛУГОДИШЊЕ 0,36

Резерва 580,00 0,04
Укупно раздио 10 5.800,00 0,40

11 СОКОЛСКИ ДОМ План 2016 године Исплата средстава Проценат
1 Материјални трошкови Соколског дома 11.890,00 МЈЕСЕЧНО 0,82

Укупно раздио 11 11.890,00 0,82
688.750,00 47,50

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 03 - Страна 41Службени гласник Града Бијељина18. фебруар 2016.

Бијељина’’, број: 24/15) Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:ТВЈ-01/15, број: 02-
404-162/15 од 31.12.2015.године

 
I

 На основу захтјева за измјену Налога за покретање 
јавне набавке број: 02/17-215-1-03/16 од 13.01.2016.године 
достављеног од стране Територијалне ватрогасне јединице, 
врши се измјена Одлуке о приступању јавне набавке роба 
број: 02-404-162/15 од 31.12.2015.године која се односи на : 
’’Набавку ватрогасног возила’’ и то: 
 У члану III умјесто постојећег стајаће следеће: 
 ‘’Предвиђени максимални износ нето средстава 
је 1.300.000,00 КМ. Средства у износу од 967.000,00 КМ су 
обезбијеђена из буџета Града за 2015.годину са буџетске 
ставке ‘’Набавка опреме“ економски код: 511 300 потрошачка 
јединица 0005125 , и средства у износу од  333.000,00  КМ  
су обезбјеђена из буџета Града  за 2016. годину са буџетске 
ставке ставке ‘’Набавка опреме“ економски код: 511 300 
потрошачка јединица 0005125.’’
 У члану V умјесто постојећег стајаће следеће:
 ‘’Предвиђени рок за реализацију набавке роба је 
онај који буде понудио избрани понуђач , а најкасније до 
30.06.2017.године.’’

II
 Остале одредбе Одлуке о приступању поступка 
јавне набавке број: 02-404-162/15 од 31.12.2015.године остају 
непромјењене.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-162/15-1               
Бијељина,                                 
Датум, 26. 01. 2016. 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 41. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,24/15),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СКП-01( 2 лота)-лот 1-п1/15

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 29.12.2015.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.01/16 од 11.01.2016.године, 

а која се односи на набавку услуга:  Јавна градска хигијена, 
Лот 1 – Чишћење јавних површина  у прољетном, љетном, 
јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и насељеном 
мјесту Јања, понуду је доставио следећи понуђач:

 1 .АД Комуналац, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да  иста испуњава све услове предвиђене тендерском 
документацијом, али да понуђена цијена за предметну 
јавну набавку превазилази средства предвиђена буџетом 
уговорног органа. 

III
 Поступак 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.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-150/15 од 
12.02.2016.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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: 02-404-150/15                                                                
Бијељина,                                 
Датум, 17. 02. 2016. 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 41. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,24/15),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СКП-01( 2 лота)-лот 1-п1/15

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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, објављеном на Порталу јавних набавки дана 29.12.2015.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.01/16 од 11.01.2016.године, 
а која се односи на набавку услуга:  Јавна градска хигијена, 
Лот 1 – Чишћење јавних површина  у прољетном, љетном, 
јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и насељеном 
мјесту Јања, понуду је доставио следећи понуђач:

 1 .АД Комуналац, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да  иста испуњава све услове предвиђене тендерском 
документацијом, али да понуђена цијена за предметну 
јавну набавку превазилази средства предвиђена буџетом 
уговорног органа. 

III
 Поступак 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.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-150/15 од 
12.02.2016.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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: 02-404-150/15                                                     
Бијељина,                                 
Датум, 17. 02. 2016. 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 88. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-02( 4 лота)/15
 

I
 У поступку јавне набавке путемотвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
15.01.2016.године и у Сл.гласнику БиХ бр.04/16 од 22.01.2016.
године, а која се односи на набавку услуга: “ Одржавање – 
пошљунчавање локалних макадамских путева и градских 
макадамских улица на подручју града Бијељина,“ понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Одржавање – пошљунчавање локалних 
макадамских путева – источни дио града Бијељина

 1. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик
 2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
 3. ДОО „Бук промет“ Бијељина
 4. ДОО „Dis company” Доња Чађавица
 5. ДОО “Зидар Живановић” Доња Трнова
 6. ДОО “Бијељина пут” Бијељина

 Лот 2: Одржавање – пошљунчавање локалних 
макадамских путева – западни дио града Бијељина

 1. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик
 2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
 3. Д ОО „Бук промет“ Бијељина
 4. Д ОО „Dis company” Доња Чађавица
 5. Д ОО “Зидар Живановић” Доња Трнова
 6. Д ОО “Бијељина пут” Бијељина

 Лот 3: Одржавање – пошљунчавање локалних 
макадамских путева – сјеверни дио града Бијељина

 1. ДОО „Dis company” Доња Чађавица
 2. ДОО „Зидар Живановић” Доња Трнова

 Лот 4: Одржавање – пошљунчавање градских 
макадамских улица

 1. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик
 2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
 3. ДОО „Бук промет“ Бијељина
 4. ДОО „Бијељина пут” Бијељина

II 
 Лот 1: Одржавање – пошљунчавање локалних 
макадамских путева – источни дио града Бијељина

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено  вредновање
 
 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина          31.529,39 КМ
 2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина        35.907,30 КМ
 3. ДОО „Бук промет“ Бијељина          36.176,40 КМ
 4. ДОО „Dis company” Доња Чађавица 37.849,50 КМ
 5. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик          40.458,60 КМ
 6. ДОО „Зидар Живановић” Доња Трнова 43.301,70 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:
 
 ДОО „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 31.529,39 КМ

 Лот 2: Одржавање – пошљунчавање локалних 
макадамских путева – западни дио града Бијељина
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 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено  вредновање
 
 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина          42.568,11 КМ
 2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина          48.321,00 КМ
 3. ДОО „Бук промет“ Бијељина          49.233,60 КМ
 4. ДОО „Dis company” Доња Чађавица  51.901,20 КМ
 5. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик           54.697,50 КМ
 6. ДОО „Зидар Живановић” Доња Трнова 58.535,10 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 42.568,11 КМ

 Лот 3: Одржавање – пошљунчавање локалних 
макадамских путева – сјеверни дио града Бијељина

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено  вредновање
 
 1. ДОО „Dis company” Доња Чађавица  23.821,20 КМ
 2. ДОО „Зидар Живановић” Доња Трнова  25.295,40 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО  „Dis company” Доња Чађавица са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 23.821,20 КМ

 Лот 4: Одржавање – пошљунчавање градских 
макадамских улица

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено  вредновање
 
 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина          21.317,40 КМ
 2. ДОО „Бук промет“ Бијељина          21.528,00 КМ
 3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина        22.230,00 КМ
 4. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик           25.974,00 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 21.317,40 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-163/15 од 
11.02.2016.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  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-163/15 
Бијељина 
Датум: 16.02.2016. 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) 
и Одлуке о радним тијелима Градоначелника Града 
Бијељина (‘’Службени  гласник Града Бијељина’’, број: 26/15) 
Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ

САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Ради обезбјеђења учешћа и утицаја представника 
привредних и других дјелатности на управљање локалним 
економским развојем и  унапређење пословног окружења 
у Граду Бијељина, образује се Привредни савјет Града 
Бијељина (у даљем тексту: Привредни савјет), у сљедећем 
саставу:
 1. Светозар Михајловић, директор ‘’Дуван’’ АД, 
Бијељина,
 2. Ђорђе Славињак , директор ‘’Спектар дринк’’ 
ДОО, Бијељина,
 3. Љубиша Росић, директор ‘’ЗП комерц’’ ДОО, 
Вршани-Бијељина,
 4. Стеван Тривковић, директор ПД ‘’Семберија’’ 
АД, Ново Село-Бијељина,
 5. Предраг Перковић, директор ‘’Водовод и 
канализација’’ АД, Бијељина,
 6. Светозар Остојић, директор ‘’Мега дрво’’ ДОО, 
Бијељина,
 7. Борис Станишић, директор “Етно село 
Станишићи” ДОО, Дијелови-Бијељина,
 8. Богдан Мирковић, директор ‘’Житопромет’’ АД 
Бијељина,
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 9. Димитрије Савић, директор ‘’Савић Компани’’ 
ДОО, Бијељина,
 10. Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника,
 11. Миле Пејчић, начелник Одјељења за привреду и 
пољопривреду,
 12. Перица Танасић, директор ‘’Танасић’’ ДОО, 
Дворови-Бијељина,
 13. Михајло Видић, предсједник Подручне привредне 
коморе Бијељина,
 14. Славица Лукић, руководилац Филијале Завода за 
запошљавање Републике Српске у Бијељини,
 15. Раденко Тодоровић, директор Техничке школе 
“Михајло Пупин”, Бијељина
 16. Срђан Текић, директор “Elvaco“ АД,  Бијељина,
 17. Радослав Савић, власник Занатске радње “Савић 
столар” Доња Чађавица-Бијељина.

II
 Привредни савјет је радно тијело које:
	 •	 прати	 актуелна	 питања	 из	 области	 привреде	 на	
подручју Града и предлаже одговарајуће мјере и препоруке у 
циљу унапређења привредног развоја,
	 •	даје	мишљења,	препоруке	и	иницијативе	везане	за	
израду, извјештавање и ревизију стратешког плана развоја 
Града и планова имплементације,
	 •	 разматра	 значајна	 развојна	 питања	 и	 питања	
унапређења пословног окружења и конкурентности,
	 •	подноси	иницијативе	(приједлоге,	мјере,	препоруке)		
за побољшање укупног пословног амбијента у Граду Бијељина,
	 •	 пружа	 савјетодавну	 подршку	 Градоначелнику	
приликом одлучивања у вези са економским развојем Града, 
развојним програмима и пројектима,
	 •	прати	сва	питања	која	су	од	интереса	за	привреду	и	
локални економски развој и предлаже надлежним локалним 
органима активности за унапређење административних 
процедура,
	 •	 разматра	 и	 даје	 мишљења	 о	 приједлозима	 аката	
којима се уређују локалне таксе и накнаде,
	 •	 сарађује	 са	 привредним	 субјектима,	 установама,	
органима, организацијама и њиховим асоцијацијама,  
удружењима произвођача, прерађивача и других интересних 
организација, у питањима из свог дјелокруга рада,
	 •	 разматра	 и	 друга	 питања	 која	 су	 повезана	 са	
пословањем привреде и локалним економским развојем у 
Граду Бијељина. 

III
 Чланови Привредног савјета су представници 
локалне самоуправе, привреде и образовања. Представници  
су бирани на основу привредне дјелатности којом се баве, 
извозног потенцијала предузећа, броја запослених, доброг 
пословног резултата који остварују, успјешности пословања 
као и оствареног доприноса развоју пословне заједнице.
 Привредни савјет има предсједника и замјеника 
предсједника које бирају чланови Привредног савјета, већином 
гласова од укупног броја чланова.
 Привредни савјет ради у сједницама, ако сједници 
присуствује већина од укупног броја чланова.
 Сједнице Привредног савјета одржавају се најмање 
једном у три мјесеца.
 У свом раду Привредни савјет већином гласова 
присутних чланова одлучује о питањима из дјелокруга рада, 
ако овом одлуком или Пословником Привредног савјета није 
другачије уређено.

 Привредни савјет доноси закључке којим дефинише 
своје ставове, мишљења, приједлоге или препоруке или 
подноси иницијативе по одређним питањима која се појаве у 
његовом раду, у складу са овом одлуком. 
 Привредни савјет већином гласова од укупног броја 
чланова доноси Пословник о свом раду којим детаљније 
уређује питања унутрашњег уређења, сазивања и одржавања 
сједница, вођења и чувања записника и аката и друга питања 
од значај за ефикасно остваривање својих функција. 
 Акти Привредног савјета овјеравају се печатом 
Градоначелника.
 Организационе јединице Градске управе дужне су да 
разматрају закључке, препоруке и иницијативе Привредног 
савјета, да га о својим ставовима обавјештавају у одређеном 
року и да на захтјев Привредног савјета достављају податке и 
информације од значаја за његов рад.
 Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Привредног савјета обавља Кабинет Градоначелника 
- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције. 

IV
 Предсједник и замјеник предсједника које је изабрао 
досадашњи Стални привредни савјет остају на дужности до 
доношења другачије одлуке Привредног савјета.
Привредни савјет ће у року од три мјесеца од дана ступања 
на снагу ове одлуке ускладити Пословник о свом раду са 
одредбама ове одлуке.  

V
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Рјешење о именовању чланова Сталног Привредног савјета 
Града Бијељина, број: 02-014-4/14 од 23. 06. 2014.године, Рјешење 
о измјени и допуни рјешења о именовању чланова Сталног 
Привредног савјета Града Бијељина, број: 02-014-5/14 од 01. 
12. 2014. године и Рјешење о измјени рјешења о именовању 
чланова Сталног Привредног савјета Града Бијељина, број: 02-
014-3/15 од 20. 05. 2015.године.

VI
 Овa одлука ступа на снагу даном доношења, a објавиће 
се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-3/16
Б и ј е љ и н а,                                                                               
Датум, 15. фебруар 2016. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
( „Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 
42/05,118/05 и 98/13), члана 9. Уредбе о канцеларијском 
пословању републичких органа управе ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број: 01/04 и 13/07 ), и члана 62. став 1. 
тачка ћ) Статута  Гада Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“ број: 8/13 и 27/13), Градоначелник Града Бијељина    
д  о   н  о  с  и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈЧАНИХ 

ОЗНАКА ЗА СКУПШТИНУ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
И  ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Рјешењу о утврђивању бројчаних ознака за 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 03 - Страна 45Службени гласник Града Бијељина18. фебруар 2016.

Скупштину Града, Градоначелника и Градску управу града 
Бијељина ( „ Службени гласник Града Бијељина “ број: 8/13, 
20/13 и 9/14 ), у тачки I послије редног броја 20. додаје се редни 
број 21. који гласи:

 21. Јединица за интерну ревизију  ............................  02/18  

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-052-8/16             
Бијељина,           
Датум, 15.02.2016. 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 о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА 

I
 Именује се Комисија за примопредају радова 

„Израда и постављање пластеника на подручју Града 
Бијељина, Општина Лопаре и Угљевик“ (у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу:

 1.  Радован Петровић, дипл.инг. архитектуре; 
 2.  Мирко Николић, дипл. правник; 
 3.  Недељко Ђукић, дипл. инг. пољопривреде.

II
 Задатак Комисије је да изврши примопредају 
наведених радова, сачини записник о томе и исти достави 
Одјељењу за привреду и пољопривреду, најдаље до 
22.02.2016. године.

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

Број: 02-014-1-182/16            
Бијељина,                                                                                    
Датум, 17. фебруар 2016. године
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 
(УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РИЈЕКЕ ЈАЊЕ)

ОДЛУКА О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 
(ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У 
СКЛАДУ СА РП „ГВОЗДЕВИЋИ“)

ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ 
ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ 
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ОДЛУКА О ВИСИНИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ КОЈА СЕ 
ПЛАЋА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЈАЊА“

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ, 
УПРАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И КОРИШТЕЊУ 
СТАМБЕНОГ ФОНДА УЗ ПРИМЈЕНУ ПРИНЦИПА 
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА И Д.О.О. „ЕУРО СТИЛ МК“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА РАДИ ОБЛИКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 
ЧЕСТИЦЕ ПО РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ АГРО-
ТРЖНИ ЦЕНТАР „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 4345 К.О. БИЈЕЉИНА 
2

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ НА 
КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.Ч. БРОЈ 3280, 
К.Ч. БРОЈ 3734/2 СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 2 И ОПРЕМЕ У 
ОБЈЕКТИМА ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. ЈАЊА 1 СА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ 
СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА

ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ 
РАСВЈЕТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЈЕНУ 
РАДА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД БИЈЕЉИНА

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

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ 
ЦРЊЕЛОВО – БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ЕНЕРГЕТСКОГ 
САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЕНЕРГЕТСКОГ 
САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ДОДЈЕЛУ И ПРЕСТАНАК СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД 
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



Број 03 - Страна 47Службени гласник Града Бијељина18. фебруар 2016.

38

38

38

40

41

30.

31.

32.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

41

41

42

43

44

45

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ДОДЈЕЛУ И ПРЕСТАНАК СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД 
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 
2014/2015. ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 
2015/2016. ГОДИНИ

      АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАСПОДЈЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА 
2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-01/15

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-
01/15, БРОЈ: 02-404-162/15 ОД 31.12.2015. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-01 (2 ЛОТА)-ЛОТ 1-П1/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-Н-02 (4 ЛОТА)/15

ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 
БРОЈЧАНИХ ОЗНАКА ЗА СКУПШТИНУ ГРАДА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА



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


