
Службени гласник
Града Бијељина

Година XLIX  26. март 2013. године  БРОЈ 7 / 2013

         На основу члана 43 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени  гласник Републике Српске”,број 101/04, 42/05 
и 18/05), члана 51 Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина “, број 5/05, 6/05 и 6/06), Oдлуке о 
буџету Града Бијељина за 2013. годину ( “Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 23/12) а у вези са чланом 5 Одлуке о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава 
удружењима грађана на подручју општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина “, број 8/06, 5/09 
и 3/11) и Споразума о сарадњи између Града Бијељине и 
невладиних /непрофитних/ организација на подручју Града 
Бијељина, Градоначелник  Града Бијељина, д о н о с и: 

ОДЛУКУ 
о расподјели средстава за материјалне трошкове удружењима 
грађана и друштвених организација на подручју Града 
Бијељина за 2013. годину

I
     Средства у висини од 31.000,00 КМ распоређују 
се за материјалне трошкове у 2013. години сљедећим 
корисницима у наведеним износима :

II
 Средства из тачке I ове Одлуке исплаћиваће се 
квартално на жиро-рачуне наведених удружења.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 02-435-6/13
Бијељина,
Датум, 15.март 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-01 (2 Лот-а)/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-01 (2 Лот-а)/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
Одржавање, чишћење и прање површина и одржавање 
јавног градског зеленила на подручју Града Бијељина :
Лот 1 – Одржавање, чишћење и прање јавних површина на 
подручју Града Бијељина
Лот 2 – Одржавање јавног градског зеленила

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
1.095.000,00 КМ (Лот 1 – 695.000,00 КМ, Лот 2 –400.000,00 
КМ). За Лот 1 средства у износу од 240.000,00 КМ су 
обезбијеђена из буџета Града за 2013. годину и средства у 
износу од 455.000,00 КМ из буџета за 2014.годину и за Лот 
2 средства у износу од 170.000,00 КМ из буџета за 2013.
годину и средства у износу од 230.000,00 КМ из буџета за 
2014.годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства 
је: Финансирање комуналне потрошње (економски код 412 
800; потрошачка јединица 0005170).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отовореног 
поступка за међународне вриједносне разреде.

V
 Рок за реализацију предметних услуга за оба Лот-а 
је од дана закључивања Уговора па до 31.12.2014.године.

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-36/13
Бијељина                                                                                   
Датум, 6. март 2013. 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 члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-02/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-02/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
Израда кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, 
путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
25.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 
2013. годину са буџетске ставке: ‘’Финансирање комуналне 
потрошње’’, економски код:412 800; потрошачка јединица: 
0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
закључивања Уговора па до 31.12.2013.године.

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-37/13
Бијељина,                                                                                   
Датум, 6. март 2013. годинe 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-05/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-05/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
Уређење излазно – улазних путних праваца и обале канала 
‘’Дашница’’ на подручју града Бијељина (кошење и чишћење 
дна канала)

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
40.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 
2013. годину са буџетске ставке: ‘’Финансирање комуналне 
потрошње’’, економски код:412 800; потрошачка јединица: 
0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци са Д.О.О. 
‘’Патриот’’ Бијељина.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
закључивања Уговора па до 31.12.2013.године.

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

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-38/13 
Бијељина,                                                                                  
Датум, 6. март 2013. године 

формирати  доношењем посебног рјешења.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-39/13 
Бијељина,                                                                                   
Датум, 6. март 2013. 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 члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-26 (2 Лот-а)/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СКП-26 (2 Лот-а)/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и 
градских улица на подручју Града Бијељина :
Лот 1 – Редовно одржавање локалних и некатегорисаних 
путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина
Лот 2 – Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) 
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на 
подручју града Бијељина.

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
115.000,00 КМ (Лот 1 – 80.000,00 КМ, Лот 2 –35.000,00 КМ). 
Средства су обезбијеђена из буџета Града за 2013. годину са 
буџетске ставке: Средства за одржавање и заштиту локалних 
и некатегорисаних путева – зимска служба и комунална 
инфраструктура (економски код 412 800; потрошачка 
јединица 0005170).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отовореног 
поступка.

V
 Рок за реализацију предметних радова за све Лот-
ове је од дана закључивања Уговора па до 31.12.2013.године.

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

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-08/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-08/13

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

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
100.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 
2013. годину са буџетске ставке: ‘’Финансирање комуналне 
потрошње’’, економски код:412 800; потрошачка јединица: 
0005170.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци са Д.О.О. 
‘’Патриот’’ Бијељина.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
закључивања Уговора па до 31.12.2013.године.

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

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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задовољавајуће понуде.
 

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-40/13
Бијељина,                                                                                   
Датум, 6. март 2013. 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 члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-08/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
ДД-08/13

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова:
Адаптација стана Јосиповић Пане у Бијељини и изградња 
темеља за породицу са седморо дјеце

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
18.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 
2013. годину са буџетске ставке: ‘’Пројекти подршке очувања 
пораста породице’’ (економски код 416 100; потрошачка 
јединица 0005210).

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

V
 Крајњи рок за реализацију предметне јавне набавке 
радова је 20 дана од дана закључивања Уговора.

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

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 

формирати  доношењем посебног рјешења.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-45/13
Бијељина                                                                                   
Датум, 8. март 2013. 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 члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ИП-01/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
ИП-01/13

II
 За потребе  Одјељења за инспекцијске послове, 
вршиће се јавна набавка сљедећих услуга:
Преглед инспекцијских узорака током 2013. године.

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је  15.000,00 КМ. Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2013.годину са буџетске ставке: 
„Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења 
контролних органа”; Потрошачка јединица: 0005220; 
Економски код: 412 900.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2013. године.

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

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

VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-54/13
Бијељина,                                                                                                   
Датум,  18. март 2013. године 

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-55/13
Бијељина,                                                                                                   
Датум,  18. март 2013. 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 члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-21/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СКП-21/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
Набавка и уградња тајмера за контролисање рада јавне 
расвјете

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 35.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града 
за 2013. годину са буџетске ставке: Изградња комуналне 
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација, 
гасификација), економски код 511 100; потрошачка јединица 
0005170.

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

V
 Предвиђени почетак реализације јавне набавке 
радова је у року од 60 дана од дана увођења у посао, а обавеза 
инвеститора је да се извођач у посао уведе најкасније десет 
дана од дана потписивања Уговора.

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

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

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 

УСЛУГА  ШИФРА: ИП-03/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
ИП-03/13

II
 За потребе  Одјељења за инспекцијске послове, 
вршиће се јавна набавка сљедећих услуга:
Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције 
о уклањању малих објеката (ограде, гараже и сл.)

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је  10.000,00 КМ. Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2013.годину са буџетске ставке: 
„Извршење рјешења по налогу урбанистичко – грађевинске 
инспекције о уклањању гаража”; Потрошачка јединица: 
0005220; Економски код: 412 900.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2013. године.

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

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

VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-56/13
Бијељина,
Датум,  18. март 2013. 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 члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: СЗП-06/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга, шифра: 
ШИФРА: СЗП-06/13

II
 За потребе Службе заједничких послова  вршиће се 
јавна набавка  роба: 
 Набавка образаца за потребе матичне службе АСГ 
Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО 
средстава за реализацију јавне набавке је                                                                                                               
25.000,00 КМ. Средства су обезбјеђена из буџета за 2013.
годину са буџетске ставке:  ‘’Набавка материјала’’ економски 
код 412300; потрошачка јединица 0005240. 
 

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачки 
поступак без објављивања обавјештења о набавци са Ј.У. 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

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

VI
 Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана 
закључивања Уговора до 31.12.2013.године.

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

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-42/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-н-42/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
Израда геодетских подлога у оквиру дефинисаних обухвата 
развојне фазе пројекта изградње канализационе мреже и 
постројења за пречишћавање отпадних вода Града Бијељина 
ОРИО 11/ВА/08

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 20.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града 
за 2013. годину са буџетске ставке: ‘’Изградња комуналне 
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација, 
гасификација) Буџет – Суфинансирање’’, економски код:511 
100; потрошачка јединица: 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је 15 дана од 
дана закључивања Уговора.

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-57/13
Бијељина,  
Датум,  18. март 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р. ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-58/13
Бијељина,  
Датум,  19. март 2013. 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 члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ЈНИН 01/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
JНИН 01/13

II
 За потребе Службе за јавне набавке,инвестиције и 
надзор, вршиће се јавна набавка услуга: 
Техничка контрола техничке документације објеката 
високоградње

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је  20.000,00 КМ. Средства 
се обезбјеђују из буџета Града за 2013. и 2014.годину са 
буџетских позиција потрошачких јединица које буду 
достављале налоге за извршење појединачних услуга током 
2013. и 2014.године.

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

V
 Предвиђени рок за реализацију услуга је годину 
дана од дана потписивања Уговора.

VI
 Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде.
 

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-59/13
Бијељина,   
Датум,  20. март 2013. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р. ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић, с.р.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ЈНИН 02/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
JНИН 02/13

II
 За потребе Службе за јавне набавке,инвестиције и 
надзор, вршиће се јавна набавка услуга: 
Техничка контрола техничке документације објеката 
нискоградње и хидроградње

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је  20.000,00 КМ. Средства 
се обезбјеђују из буџета Града за 2013. и 2014.годину са 
буџетских позиција потрошачких јединица које буду 
достављале налоге за извршење појединачних услуга током 
2013. и 2014.године.

IV
 За предметну јавну набавку спровешће се 
конкурентски захтјев са додатним објављивањем 
обавјештења о набавци.

V
 Предвиђени рок за реализацију услуга је од  дана 
закључивања оквирног споразума  до 31.12.2014. године.

VI
 Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде.
 

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати доношењем посебног рјешења.
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VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-60/13
Бијељина, 
Датум,  20. март 2013. године 

 На основу члана 14 .Закона о Граду Бијељина 
(‘’Сл.гласник РС’’, број:70/12),члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 и 42/05), члана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07, 13/11,1/13), 
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и : 

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-63-а1/11

I
 У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се 
односи на јавну набавку радова:Утврђивање вишка, мањка 
и непредвиђених радова приликом реализације пројекта 
изградња моста на каналу Дашница на локалном путу Л-5 
(Бијељина – В.Обарска – Г.Црњелово), Анекс I уговора бр: 
02-404-252/11 од 08.03.2012. године, на преговоре је позван 
извођач радова из основног Уговора ДОО“ПГП Градитељ“ 
Бијељина.

II
 Након разматрања понуде понуђача ДОО ‘’ПГП 
Градитељ’’, Бијељина установљено је да иста испуњава 
услове из тендерске документације и утврђен је вишак 
радова у износу                       од 24.449,62 КМ, мањак радова у 
износу од 109.308,12 КМ и непредвиђени радови у износу од 
171.947,61 КМ.Укупна вриједност вишка и непредвиђених 
радова,умањена за износ мањка радова износи 87.089,11 
КМ.

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

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења а биће 
објављена  у “Службеном гласнику града Бијељина”.
                 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
                                                        
Број: 02-404-24/13
Бијељина, 
Датум: 20. март 2013. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр.70/12), члана 72 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 101/04, 
42/05, 118/05) и члана 38 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,12/09 и 60/10 ) и члана 
39 Правилника јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Слжбени гласник Општине Бијељина“, број: 13/11),  
Градоначелник  доноси:

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-н-74-п1/11

I
 У поступку јавне набавке радова: ‘’Набавка теретног 
моторног возила за прикупљање отпада – капацитет 9 тона’’, 
која је спроведена путем поновљеног отвореног поступка, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

- Д.О.О. ‘’МИПЕКС АУТО РС, Бања Лука
- Д.О.О. ‘’ЕУРОМОДУС’’ Лакташи
- Д.О.О. ‘’ЛИВ – С’’, Високо

II
 Поступајући по Рјешењу Канцеларије за разматрање 
жалби Сарајево број: УП-2-01-07.1-2154-7/12 од 06.02.2013.
године, донесен је Закључак о дозволи извршења број: 02-
404-83/12 од 13.03.2013.године, утврђена је неоснованост 
приговора понуђача Д.О.О. ‘’Мипекс ауто РС’’, Бања 
Лука и квалификованост понуђача и извршено је поново 
вредновање понуда које испуњавају услове предвиђене 
тендерском документацијом.

III
Након разматрања достављених понуда утврђено је да 
следеће понуде испуњавају услове предвиђене тендерском 
документацијом:

- Д.О.О. ‘’МИПЕКС АУТО РС, Бања Лука
- Д.О.О. ‘’ЕУРОМОДУС’’ Лакташи
- Д.О.О. ‘’ЛИВ – С’’, Високо
 На основу критеријума дефинисаног као најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде извршено је 
вредновање понуда које испуњавају услове и утврђена 
следећа ранг листа:

и оцијењено је да је најповољнији понуђач:

Д.О.О. ‘’ЛИВ – С’’, Високо 
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 217.035,00 КМ

IV
 Против ове одлуке понуђач има право да поднесе 
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема исте.

 Приговор се подноси писмено или усмено на 
записник код овог органа.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 
 

    
(  - ) 

1. . . . ''  – '',  217.035,00  
2. . . . '' ''  217.854,00  
3. . . . ''   ,   283.491,00  
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V
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења, а биће 
објављена  у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА       
                                              
Број: 02-404-83/12
Бијељина 
Датум: 20. март 2013. године

 На основу члана 14 .Закона о Граду Бијељина 
(‘’Сл.гласник РС’’, број:70/12),члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 и 42/05), члана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07, 13/11,1/13), 
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  СКП-02/13

I
 У поступку јавне набавке путем 
конкурентског захтјева са додатним објављивањем 
обавјештења о набавци, а која се односи на набавку 
услуга:“Израда кућних бројева,огласних табли,табли 
упозорења,путоказа,заштитних стубића и саобраћајних 
знакова’’, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Радиша“ Бијељина
2. ДОО „Призма“ Бијељина
                                                       

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО“Призма“Бијељина није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом из разлога што 
понуда није увезана на начин како је прописано у тендерској 
документацији,а то је да сви листови понуде,осим 
неизмјењене одштампане литературе, требају бити означени 
редним бројевима и морају бити увезани у једну фасциклу 
чврстим повезом или се сви листови понуде, сложени у једну 
фасциклу, увезују јемствеником који се овјерава печатом

 Понуда ДОО“Радиша“, Бијељина испуњава све 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,прихваћена понуда

ДОО „Радиша“, Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 16.760,82 КМ

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-37/13
Бијељина,
Датум: 22. март 2013. године
 

 На основу члана 14 .Закона о Граду Бијељина 
(‘’Сл.гласник РС’’, број:70/12),члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 и 42/05), члана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07, 13/11,1/13), 
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и : 

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-02/13

I
 У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на јавну набавку роба: Набавка “Starwberry tree” 
(Starwberry drvo-Starwberry drvo black),због јединствених 
могућности за производњу соларних пуњача   “Starwberry 
tree” и “Starwberry tree black“ позван је понуђач:  ДОО„ Star-
wberry Energy“ Београд.

II
 Након разматрања понуде понуђача ДОО„Star-
wberry Energy“ Београд, установљено је да иста испуњава 
услове из тендерске документације,те је након извршених 
преговора  прихваћена понуда:

ДОО„ Starwberry Energy“ Београд 
са понуђеном цијеном у нето износу од: 58.619,07 КМ
(конверзија конвертибилне марке у евре ће се вршити 

према званичном средњем курсу Централне банке БиХ на 
дан отварања понуда)

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

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења а биће 
објављена  у “Службеном гласнику града Бијељина”.
                 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
                                                                                   
Број: 02-404-50/13
Бијељина, 
Датум: 25. март 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. и члана 5. Упутства 
о провођењу поступка редовне анализе организације 
и систематизације радних мјеста у Административној 
служби општине Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина“, бр. 14/09), а у складу са чланом 52. Правилника 
о организацији и систематизацији радних мјеста у 
Административној служби Града Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, бр. 26/08), Градоначелник Града 
Бијељина  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о допуни Рјешења о именовању Радног тијела за 

провођење поступка редовне анализе организације и 
систематизације радних мјеста у Административној 

служби Града Бијељина

I
 У Рјешењу о именовању Радног тијела за провођење 
поступка редовне анализе организације и систематизације 
радних мјеста у Административној служби Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 5/13) у тачки I иза 
редног броја 16. додаје се редни број 17. који гласи:
 „17. Шеф Одсјека за управљање људским 
ресурсима“.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-368/13 
Бијељина, 
Датум: 25.03.2013. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
( „Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 
118/05), члана 51. Статута општине Бијељина 
( „Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 
6/06) и члана 21. Одлуке о проширеним правима и услугама 
у области социјалне заштите ( „Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 5/13), Градоначелник Града Бијељина  дана 
19. марта 2013. године,  д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
О КРИТЕРИЈИМА И НАЧИНУ  НАКНАДЕ  ТРОШКОВА 

САХРАНЕ

Члан 1.
 Овим правилником се  утврђују критерији и начин 
накнаде новчаних средстава утврђених у буџету Града 
Бијељина, за накнаду трошкова сахране незбринутих, 
непознатих и социјално угрожених лица на подручју Града 
Бијељина.

Члан 2.
 Накнада трошкова сахране лица из члана 1. се може 
одобрити ако је умрло лице било становник Града Бијељина, 
под старатељством Центра за социјални рад, није било у 
радном односу, није корисник пензије, да није посједовао 

некретнине у земљишту или су оне биле испод 10 дм земље, 
односно у другим случајевима теже социјалне ситуације, 
или  лице неутврђеног идентитета које је преминуло на 
подручју Града.

Члан 3.
 Под накнадом трошкова сахране подразумијева се 
просјечна цијена основне опреме и услуга за сахрану:
 -   сандук - табут, 
 -    крст - пирамида, 
 -    покров - ћефини, 
Трошкове сахране лица чији се идентитет не може утврдити, 
( записник МУП-а о околностима смрти итд.), односно 
корисника сталне новчане помоћи Центра за социјални 
рад Бијељина, или умрло лице није имало сродника, у 
цјелокупном износу сноси Административна служба Града 
( гробно мјесто, превоз, лежарина и укоп ).
Трошкови вјерских обреда, помена, даћа и осталих обиљежја  
везаних за сахрану покојника нису предмет накнаде 
трошкова сахране.
Уколико је умрло лице било корисник пензије, а подносилац 
захтјева има право на накнаду трошкова од стране Фонда 
ПИО, не може остварити право на накнаду трошкова 
сахране  код Административне службе Града Бијељина.

Члан 4.
 Захтјев за одобравање накнаде трошкова сахране 
за лица из члана 1. могу поднијети чланови заједничког 
домаћинства, чланови уже породице, као и грађани који 
су сносили трошкове сахране ако умрли није имао ближих 
сродника.
Захтјев из предходног става за лица чији се идентитет 
не може утврдити, односно која се сахрањују у складу са 
одредбама Одлуке о гробљима ( „Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 2/2000) подноси погребно предузеће које је 
извршило сахрану.

Члан 5.
 Уз захтјев се прилаже сљедећа документација:
- фотокопија личне карте покојника и подносиоца захтјева,
- оригинал рачун о трошковима сахране, 
- доказ о смрти лица ( извод из МКУ ),
- доказ о утврђивању права из области социјалне заштите ( 
увјерење Центра за социјални рад ),
- доказ о имовном стању покојника и његове породице ( 
увјерење о катастарском приходу- Катастар ),
- доказ о кориштењу пензије ( Фонд ПИО ),
- доказ о остваривању права из радног односа ( увјерење од 
Бироа за запошљавање ).

Члан 6.
 Захтјев за одобравање накнаде трошкова сахране са 
прописаном документацијом  се подносе Административној 
служби Града Бијељина, на важећим обрасцима  у року од 60 
дана од дана сахране.

Члан 7.
 Неблаговремени и непотпуни захтјеви се неће 
разматрати.

Члан 8.
 Рјешењем о накнади трошкова сахране одређује се 
новчани износ признатих трошкова сахране.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Члан 9.
 На рјешење о накнади трошкова сахране 
подносилац захтјева може изјавити жалбу.
Жалба из претходног става се подноси  Градоначелнику 
Града Бијељина у року од 8 дана од дана добијања рјешења.

Члан 10.
 У случају жалбеног поступка, Градоначелник 
доноси коначно рјешење о накнади трошкова сахране.

Члан 11.
 Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „ Службеном гласнику Града Бијељина “.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-020-4/13
Бијељина,
Датум: 19. март 2013. године

 - члан штаба за осматрање, обавјештавање и 
узбуњивање,
 - члан штаба за РХБ заштиту и противепидемиолошку 
заштиту,
 - члан штаба за заштиту и спасавање од рушевина и 
експлозија,
 - члан штаба за заштиту и спасавање од поплава и 
других несрећа на води и под водом,
 - члан штаба за заштиту и спасавање од пожара,
 - члан штаба за прву медицинску помоћ,
 - члан штаба за заштиту и спашавање животиња и 
намјерница животињског поријекла,
 - члан штаба за заштиту биља и биљних производа,
 - члан штаба за збрињавање угрожених и 
настрадалих,
 - члан штаба за питања ангажовање МУП-а 
Републике Српске,
 - члан штаба за питања ангажовања Министарства 
одбране БиХ,
 - члан штаба за информисање – односе са јавношћу,
 - члан штаба за заштиту животне средине и 
асанацију терена.

Члан  6.
 Именовање градског штаба за ванредне ситуације 
врши Градоначелник према члану 44. а у вези са чланом 22. 
став 1. тачка б. подтачка 6. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 121/12). Одлуку о формирању градског штаба 
за ванредне ситуације донијеће скупштина Града. 

Члан  7.
 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о унутрашњој организацији Општинског 
штаба цивилне заштите Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“ број: 6/09 и 11/11).

Члан  8.
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-020-3/13 
Бијељина
Датум,19.03.2013.године  

 На основу члана 44., а у вези са чланом 22. став 
1. тачка б. подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 121/12) и члана 51. Статута Општине 
Бијељина, („Службени гласник Општине Бијељина“ број: 
5/05, 6/05 и 6/06 ) Градоначелник доноси

П Р А В И Л Н И К
О унутрашњој организацији градског штаба за ванредне 

ситуације Града Бијељина

Члан  1.
Овим Правилником утврђује се унутрашња организација 
градског штаба за ванредне ситуације као оперативно 
стручног тијела надлежног за координацију и руковођење 
приликом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 
подручју Града Бијељина.

Члан  2.
 Градски штаб за ванредне ситуације Бијељина има 
команданта, замјеника команданта, начелника и 17 чланова 
штаба.

Члан  3.
 Командант градског штаба за ванредне ситуације 
је Градоначелник Града Бијељина а замјеник команданта је 
замјеник Градоначелника.

Члан  4.
 Начелник градског штаба за ванредне ситуације 
је начелник Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту Административне службе Града Бијељина.

Члан  5.
 Поред Команданта, замјеника и начелника у 
градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина именују 
се и чланови штаба за сљедеће послове и задатке у области 
заштите и спасавања:
 - члан штаба за оперативно-планске послове,
 - члан штаба за административно-правне послове,
 - члан штаба за склањање и евакуацију,
 - члан штаба за финансијске послове,

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
( „Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 
6/05 и 6/06 ) и Одлуке о буџету Града Бијељина за 2013. 
годину ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/12 ),  
Градоначелник  р а с п и с у ј е
  

Ј А В Н И  О Г Л А С
за додјелу новчаних средстава у износу од  67.000,00 КМ из 
буџета Града Бијељина намијењених подстицају повратка 
и стамбено збрињавање социјално угрожених лица

I           ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

 А) Додјела новчаних средстава из буџета Града 
Бијељина намијењених подстицају повратка  и стамбеном 
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- копија, а лица у стању социјалне потребе - потврда центра 
за социјални рад - копија ),
 -особе са онеспособљењем / инвалидитетом ( 
рјешење надлежног органа – копија ),
 -самохрани родитељи, старатељи или хранитељи 
породице ( потврда центра за социјални рад или  градског 
органа управе – копија ),
 -породице погинулог борца ( потврда надлежног 
органа код којег се води службена евиденција – копија ),
 -породице несталих особа и бивши логораши 
( потврда надлежног органа код којег се води службена 
евиденција – копија ).
3. Корисник се налази у колективним облицима збрињавања, 
алтернативном смјештају или задовољава услове и има 
право на алтернативни смјештај ( потврда надлежног 
органа – оригинал ).
4. Број и старосна доб чланова домаћинства ( овјерена кућна 
листа, копије личних карата за пунољетне чланове породице, 
копије родних листова за малољетне предшколског узраста 
и потврде из школе за чланове који их похађају ).

О резултатима одабира корисници ће бити обавјештени 
појединачним закључцима, а листа кандидата са бројем 
бодова ће се објавити на огласној табли Административне 
службе Града Бијељина.

III        РОК  ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ  ЗАХТЈЕВА

Јавни оглас ће се објавити у Семберским новинама и 
огласној табли Административне службе Града Бијељина.
 
 Рок за достављање захтјева је 30 дана по објављивању 
овог огласа на огласној табли Административне службе 
Града Бијељина.

 Комплетни захтјеви достављени у року из 
претходног става  ће се узети у разматрање.
 
  Достава захтјева са потребном документацијом 
се врши лично ( путем писарнице ) или препорученом 
пошиљком Одјељењу за друштвене дјелатности, Бијељина, 
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр.  1.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА   БИЈЕЉИНА

Број: 02-07-1/13 
Бијељина,                                                                                                 
Датум,  19.03.2013. године 

збрињавању социјално угрожених лица на подручју Града 
Бијељина,

 Б) Додјела новчаних средстава повратницима са 
подручја Града Бијељина у општине Тузланског кантона за 
уградњу грађевинског материјала на подручју Тузланског 
кантона.

II         КРИТЕРИЈИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА

Општи критерији:

1.Статус кандидата за донацију ( потврда надлежног органа 
не старија од 30 дана од дана 
објављивања огласа за додјелу средстава - оригинал и 
овјерена изјава за добровољни повратак за кандидате који 
се нису вратили у пријератно пребивалиште - оригинал ). 
 Поднисилац захтјева у стању социјалне потребе 
прилаже социјалну анамнезу надлежног центра за социјални 
рад – оригинал.
2. Власништво или станарско право над стамбеном 
јединицом која је изграђена на законит начин и која је 
предмет санације ( ЗКИ,ЗКУ, или посједовни лист не старији 
од 6 мјесеци - копија ).
3.  Доказ о поврату имовине ( ЦРПЦ одлука или правоснажно 
рјешење о поврату имовине / станарског права - рјешење 
надлежног органа о поврату или увођењу у посјед - копија ),  
 Подносилац захтјева у стању социјалне потребе прилаже 
потврду мјесне заједнице да је од 30.04.1991. године до 
подношења захтјева живио у предметном стамбеном 
објекту –оригинал.
 4. Да је подносилац захтјева на дан 30. априла 1991. године 
имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет 
реконструкције ( увјерење о кретању издато од надлежног 
органа унутрашњих послова – копија ).
5. Да се стамбена јединица која је предмет реконструкције 
сматра неусловном за становање, у складу с одговарајућим 
стандардима о минимуму стамбених услова ( овјерена 
изјава ).
6.  Да он и чланови његовог домаћинства од 1991. године 
немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се 
сматра условном за становање, у складу са одговарајућим 
стандардима о минимуму стамбених услова ( овјерена 
изјава ).
7.  Да није примио помоћ у реконструкцији, довољну да 
задовољи одговарајуће стандарде о минимуму стамбених 
услова ( овјерена изјава ).
Општи критерији су елиминаторни.
Посебни критерији:

1. Корисник помоћи се вратио на своје пријератно 
пребивалиште и живи у условима који су испод утврђеног 
стамбеног минимума и социјално угрожена лица ( копија 
личне карте или потврда надлежног органа да је повратник, 
социјална анамнеза за подносиоца захтјева у стању 
социјалне потребе - оригинал ), а корисник помоћи који се 
није вратио на своје пријератно пребивалиште прилаже и 
овјерену изјаву о намјери за добровољни повратак .

2. Корисник помоћи припада одређеним скупинама као што 
су :
 -социјалне категорије ( незапослени - потврда 
бироа за запошљавање - копија, пензионери - чек од пензије 

          На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 5/05, 6/05 и 
6/06), члана 8. Одлуке о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава удружењима, грађана на подручју 
општине Бијељина (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број: 8/05, 5/09 и 3/11), Одлуке о буџету Града Бијељина за 
2013. годину (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
23/12), Споразума о сарадњи између општине Бијељина и 
невладиних организација на подручју општине Бијељина,  
Градоначелник  Града Бијељина, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 7 - Страна 13Службени гласник Града Бијељина26. март 2013.

7. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило 
средства од другог донатора за пројекат, или дио пројекта 
којим аплицира на јавни оглас.

VII
 Јавни оглас ће се објавити у ‘’Службеном гласнику 
Града Бијељина’’, “Семберским новинама’’, огласној табли и 
сајту Административне службе Града Бијељина.
            Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
 Захтјев са потребном документацијом у 
запечаћеној коверти се предаје лично (путем писарнице), 
или препорученом поштом  на адресу:
 Административна служба Града Бијељина
           Трг Краља Петра Првог Карађорђевића 1
 Комисија за расподјелу средстава удружењима 
грађана са назнаком: пројекти удружења особа са 
инвалидитетом – не отварај!
 Образци захтјева за финансирање и суфинансирање 
пројеката могу се  преузети у Административној служби 
Града Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности, 
канцеларија, број 17, или  на адреси званичне интернет 
презентације Града Бијељина  (:www.sobijeljina.org).

VIII
 О резултатима конкурса за избор најповољнијих 
пројеката, сви учесници ће бити обавијештени писменим 
путем.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ 
РАЗМАТИ

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-435-5/13   
Бијељина, 
Датум, 18. март 2013.године.

 
 На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 5/05, 6/05 и 
6/06), члана 8. Одлуке о критеријима, начину и поступку 
расподјеле средстава удружењима, грађана на подручју 
општине Бијељина (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број: 8/05, 5/09 3/11), Одлуке о  буџету Града Бијељина за 
2013. годину (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
23/12) и Споразума о сарадњи између општине Бијељина и 
невладиних организација на подручју општине Бијељина, 
Градоначелник Града Бијељина, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНА

I
 Расписује се јавни оглас за предлагање пројеката 
удружења грађана на подручју Града Бијељина за 
финансирање у складу са Одлуком о критеријумима, 
начину и поступку расподјеле средстава удружењима 
грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета 
Града Бијељина са буџетске ставке 415200 –финансирање 
пројеката удружења, у изнсу од 31.000,00 КМ.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

I
 Расписује се јавни оглас за финансирање и 
суфинансирање пројеката удружења особа са инвалидитетом 
у складу са Одлуком о критеријумима, начину и поступку 
расподјеје средстава удружењима грађана на подручју Града 
Бијељина из средстава буџета Града Бијељина са буџетске 
ставке 415200 –финансирање пројеката удружења особа са 
инвалидитетом, у изнсу од 18.000,00 КМ.

II
 Средства се додјељују удружењима особа са 
инвалидитетом која су регистрована на подручју БиХ, 
односно Републике Српске чији су пројекти кандидовани 
за финансирање, или суфинансирање из буџета Града 
Бијељина, а реализоваће се до краја календарске године.
                                                                          

 III
 Средства планирана у буџету Града Бијељина за ове 
намјене, расподјељују се у складу са чланом 10. и чланом 17. 
Одлуке о критеријумима, начину и поступку  расподјеле 
срадстава удружењима грађана на подручју општине 
Бијељина.

IV
 Пројекти који се не могу пријавити и финансирати, 
или суфинансирати из ових буџетских средстава су:
- пројекти који се базирају на инвестицијским улагањима, 
изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме и слично,
- пројекти који се искључиво односе на једнократне 
манифестације, као на примјер: конференције, округле 
столове семинаре, прославе годишњица, излети и слично, 
осим у случајевима када су наведене активности дио 
трајнијег и свеобухватнијег пројекта,
- програми рада удружења.

V
 Удружења која се не могу финансирати  из ових 
средстава:
- удружења чија се дјелатност финансира посебним 
прописима и за које су предвиђена посебна средства  у 
буџету Града Бијељина,
- удружења која нису доставила наративни и финансијски 
извјештај о утрошку средстава за материјалне трошкове 
и пројекте који су финансирани из буџетских средстава у 
претходној години.

VI
 Удружење подноси пријаву на јавни оглас на 
образцу за пријаву који прописује Комисија за расподјелу 
средстава из буџета Града Бијељина.

Уз пријаву се прилаже:
1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на подручју 
Босне и Херцеговине,  односно  Републике Српске (копија)
2. Идентификациони број из регистра пословних субјеката 
(копија)
3. Кратак опис организације са подацима о претходно 
реализованим пројектима,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава 
(образац за кандидовање пројекта /програма),
5. Доказ да је удружење обезбједило дио средстава из других 
извора за пројекат за који тражи  суфинансирање (попуњен 
образац за суфинансирање, уговор о суфинансирању, одлука 
надлежог органа и сл.),
6. Доказ о учешћу више партнерских организација у 
реализацији пројекта који се кандидује,
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II
 Средства се додјељују удружењима грађана која 
су регистрована на подручју БиХ, односно Републике 
Српске чији су пројекти кандидовани за финансирање, или 
суфинансирање из буџета Града Бијељина, а реализоваће се 
до краја календарске године.

III
 Средства планирана у буџету Града Бијељина за 
ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 10 и чланом 
17 Одлуке о критеријима, начину и поступку  расподјеле 
срадстава удружењима грађана на подручју општине 
Бијељина.

IV
 Пројекти који се не могу пријавити и финансирати, 
или суфинансирати из ових буџетских средстава су:
- пројекти који се базирају на инвестицијским улагањима, 
изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме и слично,
- пројекти који се искључиво односе на једнократне 
манифестације, као на примјер: конференције, округле 
столове семинаре, прославе годишњица, излети и слично, 
осим у случајевима када су наведене активности дио 
трајнијег и свеобухватнијег пројекта,
- програми рада удружења.

V
 Удружења која се не могу финансирати  из ових 
средстава:
- удружења чија се дјелатност финансира посебним 
прописима и за које су предвиђена посебна средства  у 
буџету Града Бијељина,
- удружења која нису доставила наративни и финансијски 
извјештај о утрошку средстава за материјалне трошкове 
и пројекте који су финансирани из буџетских средстава у 
претходној години.

VI
 Удружење подноси пријаву на јавни оглас на 
образцу за пријаву који прописује Комисија за расподјелу 
средстава из буџета Града Бијељина.

Уз пријаву се прилаже:
1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на подручју 
Босне и Херцеговине,  односно  Републике Српске (копија)
2. Идентификациони број из регистра пословних субјеката 
(копија),
3. Кратак опис организације са подацима о претходно 
реализованим пројектима,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава 
(образац за кандидовање пројекта /програма),
5. Доказ да је удружење обезбједило дио средстава из других 
извора за пројекат за који тражи  суфинансирање (попуњен 
образац за суфинансирање, уговор о суфинансирању, одлука 
надлежог органа и сл.),
6. Доказ о учешћу више партнерских организација у 
реализацији пројекта који се кандидује,
7. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило 
средства од другог донатора за пројекат, или дио пројекта 
којим аплицира на јавни оглас.

VII
 Јавни оглас ће се објавити у ‘’Службеном гласнику 
Града Бијељина’’, ‘’Семберским новинама’’, огласној табли и 

сајту Административне службе Града Бијељина.
          Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
 Захтјев са потребном документацијом  у  
запечаћеној коверти се  предаје лично (путем писарнице), 
или препорученом поштом  на адресу:
 Административна служба Града Бијељина
             Трг Краља Петра Првог Карађорђевића 1
 Комисија за расподјелу средстава удружењима 
грађана са назнаком: пројекти од интереса за општину 
Бијељина – не отварај!
           Образци захтјева за финансурање и суфинансирање 
пројеката могу се  преузети у Административној служби 
Града Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности, 
канцеларија, број 17, или на  адреси званичне интернет 
презентације Града Бијељина  (:www.sobijeljina.org).

VIII
 О резултатима конкурса за избор најповољнијих 
пројеката, сви учесници ће бити обавијештени писменим 
путем.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ 
РАЗМАТРАТИ.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-435-4/13
Бијељина,                                                                            
Датум,18. март 2013. године.  

 На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“ број 5/5, 6/05 и 
6/6 ), члана 4. Одлуке о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава омладинским организацијама и 
удружењима на подручју општине Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“ број 13/07, 3/09 и 3/11) и Одлуке 
о  буџету града Бијељина за 2013. годину („Службени гласник 
града Бијељина “, број 23/12) Градоначелник Бијељине 
расписује :

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА

ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ

I
 Расписује се јавни оглас за предлагање програма – 
пројеката  организацијама и удружењима на подручју града 
Бијељина за финансирање и суфинансирање у складу са 
Одлуком о критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава омладинским организацијама и удружењима 
на подручју града Бијељина, а из буџета града Бијељина са 
буџетске ставке 415200 - Финансирање пројеката из области 
омладинског организовања у износу од 13.500,00 КМ.
                                                     

II
 Средства се додјељују организацијама и удружењима 
која су регистрована на подручју града Бијељина и уписана 
у Омладински регистар Града Бијељина,а чији су пројекти 
кандидовани за финансирање или суфинансирање из буџета 
града Бијељина, а реализоваће се до краја календарске 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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VIII
О резултатима конкурса за избор најповољнијег пројекта, 
сви учесници ће бити обавјештени писменим путем.
                      

 НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ 
НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ !

           
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

                          
Број:02-54-3/12 
Бијељина
Датум: 21.3.2013.године 

  На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“ број 5/5, 6/05 и 
6/6 ), члана 4. Одлуке о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава за пројекте борбе против штетних 
утицаја организацијама и удружењима на подручју општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број 
17/07, 6/09 и 3/11) и Одлуке о буџету града Бијељина за 
2013. годину („Службени гласник општине Бијељина “, број 
23/12) Градоначелни Бијељине расписује 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА БОРБЕ ПРОТИВ 

ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
БИЈЕЉИНУ

I
 Расписује се јавни оглас за предлагање програма 
– пројеката  организацијама и удружењима на подручју 
општине Бијељина за финансирање и суфинансирање у 
складу са Одлуком о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава за пројекте борбе против штетних 
утицаја организацијама и удружењима на подручју града 
Бијељина, а из буџета града Бијељина са буџетске ставке 
415200 - Финансирање пројеката борба против штетних 
утицаја   у износу од 5.400,00 КМ.
                                                          

II
 Средства се додјељују организацијама и 
удружењима која су регистрована на подручју града 
Бијељина, чији су пројекти кандидовани за финансирање 
или суфинансирање из буџета града Бијељина, а реализоваће 
се до краја календарске године.

III
      Средства  планирана у буџету града Бијељина за 
ове намјене, расподјељују се у складу са Одлуком о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за 
пројекте борбе против штетних утицаја организацијама и 
удружењима на подручју града Бијељина, а чији се програми 
– пројекти односе на :
1. Малољетничку деликвенцију,
2. Борбу против наркоманије,
3. Превенцију болести које настају као последица 
конзумирања дроге ( АИДС и друга ),
4. Борбу против алкохолизма и дуванских производа.

године.

III
      Средства  планирана у буџету града Бијељина за 
ове намјене, расподјељују се у складу са Одлуком о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава 
омладинским организацијама и удружењима на подручју 
града Бијељина, а односе се на рјешавање битних питања из 
области омладинског организовања.

IV
 Пројекти који се не могу пријавити, финансирати 
или суфинансирати из ових буџетских средстава су :
- пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, 
изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме и слично,
- пројекти који се искључиво односе на једнократне 
манифестације, као на примјер конференције, округле 
столове, семинаре, прославе годишњица, излети и слично, 
осим у случајевима када су наведене активности дио трајног 
и свеобухватнијег пројекта,
- организације чија се дјелатност финансира посебним 
прописима и за које су предвиђена посебна средства у 
буџету града Бијељина.
                                                       

V
 Организације и удружења подносе пријаве на јавни 
оглас на образцу за пријаву који прописује Комисија за 
расподјелу средстава намјењених за омладинске пројекте.
  Уз  пријаву се прилаже :
1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у Бијељини 
(копија),
2. Индентификациони број из регистра пословних субјеката 
(копија),
3. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава 
(Образац за кандидовање програма / пројекта) ,
4. Изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог 
донатора за пројекат или дио пројекта којим аплицира на 
јавни оглас,
5. Изјава партнера, суфинансијера о начину учешћа у 
пројекту,
6. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из 
других извора за пројекат ако тражи суфинансирање.

VI
 Поред критеријума и услова из тачке 3 и 4 овог 
конкурса, апликанти су  обавезни доставити уговор 
о суфинансирању и испунити  пријавни образац за 
суфинансирање за дио трошкова у реализацији пројекта.
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине града 
Бијељина, соба број 17.

VII
 Jавни оглас остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“, 
Семберским новинама и на web страници града Бијељина.
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у 
запечаћеној коверти предати у писарници Административне 
службе града Бијељина или слати путем поште на адресу :         
 Република Српска 
 Администратвна служба града Бијељина 
 Трг Краља Петра Првог Карађорђевића број 1.
Комисија за расподјелу средстава за финасирање 
омладинских пројеката од интереса за град Бијељину, са 
назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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IV
  Пројекти који се не могу пријавити, финансирати 
или суфинансирати из ових буџетских средстава су :
- пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, 
изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме и слично,
- пројекти који се искључиво односе на једнократне 
манифестације, као на примјер конференције, округле 
столове, семинаре, прославе годишњица, излети и слично, 
осим у случајевима када су наведене активности дио трајног 
и свеобухватнијег пројекта,
- организације чија се дјелатност финансира посебним 
прописима и за које су предвиђена посебна средства у 
буџету града Бијељина.
                                                       

V
 Организације и удружења подносе пријаве на јавни 
оглас на образцу за пријаву који прописује Комисија за 
расподјелу средстава намјењених за пројекте борбе против 
штетних утицаја.
  Уз  пријаву се прилаже :
1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у Бијељини ( 
копија ),
2. Индентификациони број из регистра пословних субјеката 
( копија ),
3. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава 
(Образац за кандидовање програма / пројекта) ,
4. Изјава овлашћеног лица да није добила средства од другог 
донатора за пројекат или дио пројекта којим аплицира на 
јавни оглас,
5. Изјава партнера, суфинансијера о начину учешћа у 
пројекту,
6. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из 
других извора за пројекат ако тражи суфинансијера.

VI
 Поред критеријума и услова из тачке 3 и 4 овог 
конкурса, апликанти су  обавезни доставити уговор 
о суфинансирању и испунити  пријавни образац за 
суфинансирање за дио трошкова у реализацији пројекта.
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине града 
Бијељина, соба број 17.

VII
 Jавни оглас остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“, 
Семберским новинама и web страници града Бијељина.
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у 
запечаћеној коверти предати у писарници Административне 
службе града Бијељина или слати путем поште на адресу :

 Република Српска 
 Администратвна служба града Бијељина 
 Трг Краља Петра Првог Карађорђевића 
Комисија за расподјелу средстава за финасирање пројеката 
борбе против штетних утицаја организација и удружења на 
подручју града Бијељина, са назнаком : НЕ ОТВАРАЈ !
                                            

VIII
 О резултатима конкурса за избор најповољнијег 

пројекта, сви учесници ће бити обавјештени писменим 
путем.

 НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ 
РАЗМАТРАТИ !

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-54-4/13
Бијељина, 
Датум:21.03.2013. године  

ОГЛАС

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Административне службе Града 
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу 
рјешења број 02/3-372-10/13 од 28.02.2013. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 23 упис оснивања Заједнице етажних власника 
“Његошева 16-18 Улаз А и Б“ Ул. Његошева број 16-18 Улаз 
А и Б Бијељина, са сљедећим подацима:

 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде „Његошева 16-18 Улаз А и Б“ Ул. Његошева број 16-
18 Улаз А и Б Бијељина. Регистарски лист број: 23.
 Оснивачи: 35 етажних власника зграде. Дјелатност: 
68.20 – изнајмљвање и пословање сопственим некретнинама 
или некретнинама узетим у закуп. Заједница у правном 
промету иступа самостално у оквиру своје дјелатности а за 
обавезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде.
 Затупник: Јахић Бобан, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-10/13
Бијељина,
Датум: 28. фебруар 2013. године  

ОГЛАС

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Административне службе Града 
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу 
рјешења број 02/3-372-12/13 од 04.03.2013. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 24 упис пререгистрације Заједнице етажних 
власника „ЛАМЕЛА IV Улаз 1“ Улица: 1. Децембар Бијељина, 
са сљедећим подацима:
 
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде „ЛАМЕЛА IV Улаз 1“ Улица: 1. Децембар Бијељина. 
Регистарски лист: -24.
 Оснивачи: 4 етажна власника зграде. Дјелатност: 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.



Број 7 - Страна 17Службени гласник Града Бијељина26. март 2013.

68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница 
у правном промету иступа самостално у оквиру своје 
дјелатности а за оабвезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Јанковић Александар, Предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 03/3-372-12/13
Бијељина, 
Датум: 04. март 2013. године

ОГЛАС

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Административне службе Града 
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу 
рјешења број 02/3-372-13/13 од 13.03.2013. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 25 упис оснивања Заједнице етажних власника 
“Меша Селимовић 45“ Ул. Меша Селимовић бр. 45 Бијељина, 
са сљедећим подацима:

 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде „Меша Селимовић 45“ Ул. Меша Селимовић бр. 45 
Бијељина. Регистарски лист број: 25.
 Оснивачи: 42 етажна власника зграде. Дјелатност: 
68.20 – изнајмљвање и пословање сопственим некретнинама 
или некретнинама узетим у закуп. Заједница у правном 
промету иступа самостално у оквиру своје дјелатности а за 
обавезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде.
 Затупник: Боснић Лепојка , предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-13/13 
Бијељина,
Датум: 13. марта 2013. године

ОГЛАС

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Административне службе Града 
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу 
рјешења број 02/3-372-12/13 од 04.03.2013. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 24 упис пререгистрације Заједнице етажних власника 
„Јерменска бр. 59 Д” Ул. Јерменска бр. 59 Д Бијељина, са 
сљедећим подацима:
 
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

зграде „ Јерменска бр. 59 Д” Ул. Јерменска бр. 59 Д Бијељина. 
Регистарски лист: 26.
Оснивачи: 15 етажних власника зграде. Дјелатност: 68.20 
– изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама 
или некретнинама узетим у закуп. Заједница у правном 
промету иступа самостално у оквиру своје дјелатности а за 
оабвезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Илић Мирослав, Предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 03/3-372-14/13  
Бијељина,   
Датум: 15. март 2013. године

ОГЛАС

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Административне службе Града 
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу 
рјешења број 02/3-372-12/13 од 04.03.2013. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 24 упис пререгистрације Заједнице етажних 
власника „Јерменска бр. 59 Г Ламела Б” Ул. Јерменска бр. 59 
Г Ламела Б Бијељина, са сљедећим подацима:
 
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде „ Јерменска бр. 59 Г Ламела Б” Ул. Јерменска бр. 59 Г 
Ламела Б Бијељина. Регистарски лист: 27.
Оснивачи: 15 етажних власника зграде. Дјелатност: 68.20 
– изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама 
или некретнинама узетим у закуп. Заједница у правном 
промету иступа самостално у оквиру своје дјелатности а за 
оабвезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Караман Симо, Предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 03/3-372-15/13   
Бијељина,  
Датум: 25. март 2013. године

ОГЛАС

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Административне службе Града 
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу 
рјешења број 02/3-372-10/13 од 28.02.2013. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 23 упис оснивања Заједнице етажних власника 
“Солитер 1“ Улица: Гаврила Принципа бр: 10 Бијељина, са 

Службено лице органа
 п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Сретен Максимовић, с.р.

Службено лице органа
 п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Сретен Максимовић, с.р.

Службено лице органа
 п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Сретен Максимовић, с.р.

Службено лице органа
 п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Сретен Максимовић, с.р.
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сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде „ 
Солитер 1“ Улица: Гаврила Принципа бр: 10  Бијељина. 
Регистарски лист број: -28.
Оснивачи: 40 етажних власника зграде. Дјелатност: 68.20 
– изнајмљвање и пословање сопственим некретнинама 
или некретнинама узетим у закуп. Заједница у правном 
промету иступа самостално у оквиру своје дјелатности а за 
обавезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде.
Заступник: Јовановић Богдан, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално 
и без ограничења.

Број: 02/3-372-16/13 
Бијељина,     
Датум: 25. март 2013. године 

Службено лице органа
 п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Сретен Максимовић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ  УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА И ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2013. 
ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
СКП-01 (2 Лот-а)/13

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:  СКП-02/13

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-05/13

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-08/13

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:  
СКП-26 (2 Лот-а)/13

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:  ДД-08/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ИП-01/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ИП-03/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-12/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-06/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-42/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ЈНИН 01/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ЈНИН 02/13

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-63-а1/11

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-н-74-п1/11

ОДЛУКА О РЕЗУЛАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-02/13

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
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НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ КГН-02/13

РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РЕДОВНЕ АНАЛИЗЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ 
РАДНИХ МЈЕСТА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ 
СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈИМА И НАЧИНУ 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА САХРАНЕ 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ 
СРЕДСТАВА У ИЗНОСУ ОД 67.000,00 КМ ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА НАМЈЕЊЕНИХ 
ПОДСТИЦАЈУ ПОВРАТКА И СТАМБЕНО 
ЗБРИЊАВАЊЕ СОЦИ.  УГОРЖЕНИХ ЛИЦА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАСИРАЊЕ 
ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА ГРАД БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА БОРБЕ ПРОТИВ ШТЕТНИХ 
УТИЦАЈА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ЊЕГОШЕВА 16-18 УЛАЗ 
А И Б”

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ ” 1. ДЕЦЕМБАР 
ЛАМЕЛА IV УЛАЗ 1”

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ МЕША СЕЛИМОВИЋ 45”

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ЈЕРМЕНСКА 59 Д“

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ЈЕРМЕНСКА 59 Г 
ЛАМЕЛА Б”

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “СОЛИТЕР 1 
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 10”

САДРЖАЈ
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