
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 26. јануар 2015. године  БРОЈ 1 / 2015

 На основу члана 43. а у вези са чланом 40. Закона о 
локалној самоуправи («Сл. гласник Републике Српске», број 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став.1. Статута Града 
Бијељина («Сл. гласник Града Бијељина», број 8/13 и 27/13) 
Градоначелник је дана 30. децембра 2014. године д о н и о:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

ГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
 Усваја се План интерне ревизије Града Бијељина за 
2015. годину, са оквиром Стратешког плана у трогодишњем 
циклусу 2015-2017. година.

Члан 2.
 План интерне ревизије Града Бијељина из члана 1. 
интегрални је дио ове Одлуке.

Члан 3.
 Мониторинг планираних активности интерне 
ревизије се обезбјеђује подношењем годишњег извјештаја 
Градоначелнику и другим надлежним органима, у складу са 
прописима.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1559/14     
Бијељина,                                                                                  
Датум: 30. децембар 2014. 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: 1/14), а на приједлог Савјета за спорт Скупштине Града 
Бијељина, Градоначелник  донио је:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА 

СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА 2015. ГОДИНУ

I
 Усваја се План расподјеле средстава намијењених за 
спорт и физичку културу у 2015. 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: 02-014-1-31/15               
Бијељина,                                                                  
Датум, 26.01.2015. године

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

1  2015  
1  " " 400.112,00 29,42
2  " "  72.896,00 5,36
3  " " 66.504,00 4,89
4 2.    5 130.696,00 9,61
5 3.   2  15.096,00 1,11
6 4.   12 43.656,00 3,21
7 5.   24 41.480,00 3,05
8 6.    15 27.744,00 2,04
9 " "  3.128,00 0,23
10 " "  1.496,00 0,11
11    " " 8.024,00 0,59
12   "Soccer kids Bijeljina" 1.088,00 0,08
13 2.720,00 0,20
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, ,
814.640,00 59,9

2  2015.  
1   "   " 125.120,00 9,20
2   "  " 25.024,00 1,84
3   " - " 10.064,00 0,74
4   " "   21.080,00 1,55
5   "Fenix basket" 5.032,00 0,37
6 6.936,00 0,51

193.256,00 14,21
3  2015.  

1   " " 45.288,00 3,33
2  " " 37.672,00 2,77
3 9.248,00 0,68

92.208,00 6,78
4  2015.  

1   " " 34.680,00 2,55
2    " " 21.760,00 1,60
3 2.720,00 0,20

59.160,00 4,35
5  2015.  

1   " " 25.296,00 1,86
2   " " 29.240,00 2,15
3    " " 10.336,00 0,76
4   "  " 3.536,00 0,26
5   " " 4.760,00 0,35
6   " " 2.992,00 0,22
8   " " 1.632,00 0,12
9.   " " 1.496,00 0,11
10.    "  " 1.496,00 0,11

4.080,00 0,30
84.864,00 6,24

6  2015.  
1   " " 10.608,00 0,78
2   " " 13.464,00 0,99
3   " 4.488,00 0,33
4   "  " 2.720,00 0,20
5  " " 1.632,00 0,12
6    " " 1.632,00 0,12
7   " " 3.536,00 0,26
8   " " 952,00 0,07
9 4.352,00 0,32

43.384,00 3,19
7  2015.  
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  3

1   10.560,00 0,78
2   12.556,00 0,93
3   "  " 6.940,00 0,51
4 3.400,00 0,25

33.456,00 2,46
8  2015.  

1   " " 3.624,00 0,27
2   " " 6.388,00 0,47
3   "  " 2.500,00 0,18

1.496,00 0,10

  7



Број 1 - Страна 3Службени гласник Града Бијељина26. јануар 2015.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама 
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-01/14 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА  под шифром: 
ТВЈ-01/14

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина , вршиће се јавна набавка следећих  роба :
Набавка комбинованог ватрогасног возила  за гашење 
водом, пјеном, прахом 8.000/1.000/500 са телескопском 
руком.

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 695.000,00 КМ. Средства у износу  од 395.000,00 
КМ су обезбјеђена из буџета  Града за 2014. годину са 
буџетске ставке „Набавка опреме“ економски код  511 
300 ; потрошачка јединица 0005125 , средства у износу од 
300.000,00 КМ  су обезбјеђена са рачуна  посебних намјена – 
донације (Ватрогасни савез РС) . 

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију  је шест мјесеци од 
дана потписивања Уговора. 

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда  
са следеђим подкритеријумима : цијена 80 бодова  и гарантни 
рок  за надоградњу 20 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”.

Број: 02-404-159/14      
Бијељина,                                                                                   
Датум, 30.децембар 2015. године                                  

 На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 25. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” бр. 39/14) 
члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број:13/11, и Правилника о измјенама 

14.008,00 1,03
9  2015.  

1   " " 1.904,00 0,14
2  " " 816,00 0,06
3   " " 1.904,00 0,14
4   " " 1.904,00 0,14
5 1.094,00 0,14

  9 8.432,00 0,62
10  2015.  

1   " " 5.032,00 0,37
2 408,00 0,04

  10 5.440,00 0,41
11  2015  

1    11.152,00 0,82
11.152,00 0,82

1.360.000,00

 (  )
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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и допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града  Бијељина’’, број:02/13 и 
20/14 ), Градоначелник  д о н о с и :

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

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА , БРОЈ  02-404-4/15 ОД 
12.01.2015. ГОДИНЕ  ШИФРА: СКП-28 (ц1, 4 Лот-а)/14

I
 На основу дописа Одјељења за стамбено- комуналне 
послове и заштиту животне средине број : 02/3-37-1-1892/14 
од 22.01.2015. врше се измјене Одлуке број:02-404-4/15 од 
12.01.2015.године која се односи на јавну набавку : ‘’ Урећење 
комуналне инфраструктуре из водопривредних канала’’ 
 Лот 1:  Ископ канала који је већ започет у Новом 
насељу Јања-Канал Ј-1-1-2; 
 Лот 2:  Ископ канала који је већ започет у Новом 
насељу Јања-Канал Ј-2-1; 
 Лот 3:  Ископ, проширење и прочишћавање канала 
у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метарау и Лот 4: 
Геодетско снимање и прочишћавање дијела Главног канала 
1 западног дијела система  каналске мреже у дужини од око 
1.650 метара на подручју МЗ Батковић и Д.Црњелово ,  у 
наслову и члановима : I ,II, III  и V. 
 У наслову и члановима I ,II, и V  умјесто  ријечи 
‘’услуге’’ стајаће ријеч ‘’радови’’.
 У члану III  мјења се буџетска ставка са које се 
резервишу средства и умјесто ‘’Комунална инфраструктура 
из водопривредних накнада’’, економски код:412 800; 
потрошачка јединица 0005170’’, стајаће ‘’Инфраструктура 
из водопривредних накнада – инвестиције, економски код 
511100, потрошачка јединица 0005170’’.

II
 Остале одредбе Одлуке о приступању број:02-404-
4/15 од 12.01.2015. године остају непромијењене.

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

Број: 02-404-4/15
Бијељина, 
Датум:26.јануар 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 88. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама 
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СЗП-н-06-п1/14

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова 
под шифром: СЗП-н-06-п1/14

II
 За потребе Службе заједничких послова, вршиће се 
јавна набавка следећих радова:

 Увођење система гријања и хлађења у објекту 
градске управе  Града Бијељина – зграда Одјељења за 
просторно уређење 
                                                                    

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
93.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 
2015. годину са буџетске ставке: ‘’Средстава за инвестиције, 
одржавање и реконструкцију објеката у власништву 
општине’’ – економски код 511200, потрошачка јединица 
0005240.

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

V
 Предвиђени рок реализације набавке радова  је од 
дана закључивања Уговора до 01.06.2015.године                        

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

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

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

Број: 02-404-10/15
Бијељина, 
Датум: 19. јануар 2015. године 

 На основу члана  43. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 25. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ” бр. 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) 
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:13/11, и Правилника о измјенама и допунама 
правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник Града  Бијељина’’, број:02/13 и 20/14 
), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 
ШИФРА: СКП-12-П2/14

I
 Врше се измјена чланова III , IV и  V Одлуке о 
приступању број: 02-404-153/14 од 18.12.2014..године која 
се односи на јавну набавку услуга : ‘’ Одржавање кишне 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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канализације  у Граду Бијељина  и насељеном мјесту Јања 
‘’ и умјесто постојећег стајаће следеће:

II
 Члан III мијења се и гласи: Процјењена 
вриједност јавне набавке износи 350.000,000 КМ Средства 
у износу  110.000,000 КМ  ће бити обезбјеђена из буџета за 
2015. годину, 120.000,00 КМ , из буџета за 2016.годину  и 
120.000,00 КМ из буџета за 2017. годину .Буџетска ставка: 
‘’Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и 
одржавање зелених површина ‘’ економски код 412 800 ; 
потрошачка јединица: 0005170.

III
 Члан  IV мијења се и гласи: Јавна набавка ће се 
спровести путем Отвореног поступка са закључивањем 
Оквирног споразума за 2015.годину, 2016.годину, и 2017. 
годину. 

IV
 Члан V мијења се и гласи : Предвиђени рок за 
реализацију је од закључивања Оквирног споразума до 
краја 2017. године .

V
 Остале одредбе Одлуке о приступању број:02-404-
153/14 од 18.12.2014. године остају непромијењене.

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

Број: 02-404-153/14 
Бијељина, 
Датум: 31. Јануар 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 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама 
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-28(ц1,4 лота)/14

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-28(ц1,4 лота)/14

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
Изградња комуналне инфраструктуре из водопривредних 
накнада:
 Лот 1:  Ископ канала који је већ започет у Новом 
насељу Јања-Канал Ј-1-1-2
 Лот 2:  Ископ канала који је већ започет у Новом 

насељу Јања-Канал Ј-2-1
 Лот 3:  Ископ, проширење и прочишћавање канала 
у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метарa
 Лот 4: Геодетско снимање и прочишћавање дијела 
Главног канала 1 западног дијела система  каналске мреже 
у дужини од око 1.650 метара на подручју МЗ Батковић и 
Д.Црњелово

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 80.000,00 КМ (Лот 1: 15.000,00 КМ ,Лот 2: 25.000,00 КМ, 
Лот 3: 10.000,00 КМ и Лот 4: 30.000,00 КМ). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке 
‘’Комунална инфраструктура из водопривредних накнада’’, 
економски код:412 800; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних услуга 
је  30 календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније  
до 31.05.2015.године.

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

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

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

Број: 02-404-4/15 
Бијељина ,                                                                                
Датум, 12.јануар 2015. године                                  

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и 
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-03-п1/14
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, које је објављено у Сл.гласнику број:101/14 од 
29.12.2014.године и Порталу јавних набавки дана 23.12.2014.
године а која се односи на набавку радова: “ Изградња 
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водоводне мреже у мјесним заједницама на подручју града 
Бијељина ‘’, није достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року

III
 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.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-  151 /14
Бијељина, 
Датум: 19. јануар 2015. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП -15(2 лота)/14

I
 У поступку јавне набавке путем  отвореног 
поступка, а који се односи на набавку роба :  Набавка 
штампаних образаца и канцеларијског материјала за 
потребе градске управе Бијељина понудуе су   доставили 
следећи понуђачи :

 Лот 1: Набавка штампаних образаца за потребе 
градске управе Бијељина

 1. Д.О.О.“Мојић“ Бијељина

 Лот 2: Набавка канцеларијског материјала за 
потребе градске управе Бијељина

 1. Д.О.О.“Мојић“ Бијељина
 2. Д.О.О.“ Copitrade“ Бијељина

II 
 Лот 1: Набавка штампаних образаца за потребе 
градске управе Бијељина
 Након разматрања достављене понуде утврђено 
је да је иста испунила све услове прописане тендерском 
документацијом.
 На основу Записника Градоначелника о 
неприхватању препоруке комисије број: 02-404-136/14 од 
31.12.2014.године,а  на основу критеријума дефинисаног као 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, извршено 
је вредновање и оцијењено је да је најповољнији понуђач:
Д.О.О. „Мојић“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу од: 
46.524,36 КМ
 
 Лот 2: Набавка канцеларијског материјала за 
потребе градске управе Бијељина

 Након разматрања достављених понуда утврђено 
је да су исте испуниле све услове прописане тендерском 
документацијом.

 На основу Записника Градоначелника о 
неприхватању препоруке комисије број: 02-404-136/14 од 
31.12.2014.године,а  на основу критеријума дефинисаног као 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, извршено 
је вредновање, 

 1. Д.О.О. „Мојић“ Бијељина 109.556,37 КМ
 2. Д.О.О. „Copitrade“Бијељина 124.206,30 КМ

 и оцијењено је да је најповољнији понуђач:
Д.О.О. „Мојић“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу од: 
109.556,37 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”

Број: 02-404-136/14
Бијељина,
Датум: 12. Јануар 2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и 
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
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радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-13/14

 
I

 У поступку јавне набавке путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на набавку услуга: Услуге текућег и превентивног 
одржавања постојећег система за бежично увезивање 
мјесних канцеларија и услуге коришћења е – mail сервера и 
контроле приступа интернету , позван је понуђач

 1. ДОО „ЕЛИТ М“ Бијељина

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

 ДОО“ЕЛИТ М“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 27.000,00 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404- 144 /14 од 
30.12.2014.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 У складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним 
набавкама БиХ, уговорни орган  ће поништити поступак 
јавне набавке  у случају да   најуспијешнији  понуђач  :
 
 а) пропусти да достави  оригинале  или овјерене 
копије  документације  из члана 45. и 47. овог закона , не 
старије од три мјесеца  од дана  достављања понуде  или 
захтјева за учешће  ,  у року који одреди уговорни орган ; 
или 
 б) пропусти да достави документацију   која је 
била услов за потписивање уговора , а коју је био дужан да 
прибави  у складу са прописима у Босни и Херцеговини ; 
или 
 ц) у писаној форми одбије  додјелу уговора ; или 
 д) пропусти да достави гаранцију за извршење 
уговора у складу са  условима  из тендерске  документације  
и  у року који му је одредио уговорни орган , или 
 е) пропусти да потпише уговор  о набавци  у року 
који му је одредио уговорни орган ; или  
 ф) одбије да зтакључи уговор под условима  
наведеним у тендерској документацији  и понуди коју је 
доставио 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се 
може изјавити најкасније у року од 10 дана/5 дана (код 
конкурентског захтјева) 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- 144 /14 
Бијељина 
Датум: 12. јануар 2015. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и 
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-17-п1/14
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
а која се односи на набавку услуга: Пружање услуга ручка/
вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте, 
званичнике институција и организација и другим лицима 
којима се указује гостопримство у ресторанима на подручју 
Града Бијељина , понуду је доставио следећи понуђач:

 1. УР Ресторан „Ловац“ Бијељина

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

 УР Ресторан „Ловац“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 54.455,50 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 143/14 
од 08.01.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 У складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним 
набавкама БиХ, уговорни орган  ће поништити поступак 
јавне набавке  у случају да   најуспијешнији  понуђач  :
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 а) пропусти да достави  оригинале  или овјерене 
копије  документације  из члана 45. и 47. овог закона , не 
старије од три мјесеца  од дана  достављања понуде  или 
захтјева за учешће  ,  у року који одреди уговорни орган ; или 
 б) пропусти да достави документацију   која је била 
услов за потписивање уговора , а коју је био дужан да прибави  
у складу са прописима у Босни и Херцеговини ; или 
 ц) у писаној форми одбије  додјелу уговора ; или 
 д) пропусти да достави гаранцију за извршење 
уговора у складу са  условима  из тендерске  документације  и  
у року који му је одредио уговорни орган , или 
 е) пропусти да потпише уговор  о набавци  у року 
који му је одредио уговорни орган ; или  
 ф) одбије да зтакључи уговор под условима  
наведеним у тендерској документацији  и понуди коју је 
доставио 

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- 143 /14
Бијељина 
Датум: 13. јануар 2015. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и 
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-н-06/14

 
I

 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева, а која се односи на набавку услуга: Технничка 
организација, медијско праћење избора спортисте града 
Бијељина и снимање видео портрета спортиста Бијељине у 

2014.години , понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Телрад нет-ИН ТВ“ Бијељина

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

 ДОО“Телрад нет-ИН ТВ“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 2.983,50 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404- 147 /14 од 
08.01.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 У складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним 
набавкама БиХ, уговорни орган  ће поништити поступак 
јавне набавке  у случају да   најуспијешнији  понуђач  :
 
 а) пропусти да достави  оригинале  или овјерене 
копије  документације  из члана 45. и 47. овог закона , не 
старије од три мјесеца  од дана  достављања понуде  или 
захтјева за учешће  ,  у року који одреди уговорни орган ; или 
 б) пропусти да достави документацију   која је била 
услов за потписивање уговора , а коју је био дужан да прибави  
у складу са прописима у Босни и Херцеговини ; или 
 ц) у писаној форми одбије  додјелу уговора ; или 
 д) пропусти да достави гаранцију за извршење 
уговора у складу са  условима  из тендерске  документације  и  
у року који му је одредио уговорни орган , или 
 е) пропусти да потпише уговор  о набавци  у року 
који му је одредио уговорни орган ; или  
 ф) одбије да зтакључи уговор под условима  
наведеним у тендерској документацији  и понуди коју је 
доставио 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 147 /14 
Бијељина, 
Датум: 13. јануар 2015. године

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и 
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ДД-07/14

 
I

 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, а која се односи на набавку 
роба: Набавка ужине за ромску дјецу до 31.12.2015.године, 
понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Браћа Лазић“ Дворови

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

 ДОО“Браћа Лазић“ Дворови са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 6.033,69 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404- 154 /14 од 
12.01.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 У складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним 
набавкама БиХ, уговорни орган  ће поништити поступак 
јавне набавке  у случају да   најуспијешнији  понуђач  :
 
 а) пропусти да достави  оригинале  или овјерене 
копије  документације  из члана 45. и 47. овог закона , не 
старије од три мјесеца  од дана  достављања понуде  или 
захтјева за учешће  ,  у року који одреди уговорни орган ; 
или 
 б) пропусти да достави документацију   која је 
била услов за потписивање уговора , а коју је био дужан да 
прибави  у складу са прописима у Босни и Херцеговини ; 
или 
 ц) у писаној форми одбије  додјелу уговора ; или 
 д) пропусти да достави гаранцију за извршење 
уговора у складу са  условима  из тендерске  документације  
и  у року који му је одредио уговорни орган , или 
 е) пропусти да потпише уговор  о набавци  у року 
који му је одредио уговорни орган ; или  
 ф) одбије да зтакључи уговор под условима  
наведеним у тендерској документацији  и понуди коју је 
доставио 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 154 /14
Бијељина, 
Датум:13. јануар 2015. године

 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник  Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана  19.  став 
1. тачка 2.  Закона  о  систему  јавних  служби (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 68/07 и 109/12) и члана 
62. став 1. тачка м) Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник 
Града Бијељина  д о н и о  ј е:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  ОДЛУКУ О 

ИЗМЈЕНИ СТАТУТА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на  Одлуку о измјени Статута 
Јавне здравствене установе Дом здравља Бијељина, број: 
6226/14 од 16.12.2014.године.

 2. Одлука из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење 
Министарства здравља и социјалне заштите Републике 
Српске, број: 11/04-023-31-1/14 од 29.12.2014. године налазе 
се у прилогу овог Рјешења и чине његов саставни дио.

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

Број: 02-014-1- 20 /15          
Бијељина,
Датум, 19.јануар 2015.године                                                     

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), 
Градоначелник Града Бијељина, дана 30. децембра 2014. 
године, д о н и о   ј е:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА

I
 За вршење стручног надзора над извођењем радова 
на санацији кровова од прокишњавања на објектима Б-2, 
Б-3 и Б-4 борачке популације у Амајлијама 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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(Јавна набавка БИЗ-ДС-01/14, по Уговору број: 02-404-146/14 
од 15.12.2014.године)  именује се ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, 
дипл.инж. грађевине. 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1607/14           
Бијељина,                                                                                
Датум, 30. децембар  2014. године

 На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13 и члана 62. став 1. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 
8/13 и 27/13)), Градоначелник  Града Бијељина доноси:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЈЕЛИ 
СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

Члан 1.
 У Правилнику о расподјели средстава за спорт и 
физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 1/14), 

 члан 3. мјења се и гласи: 
 
 Категоризацијом спортова обухваћени су спортови 
који су заступљени на територији Града Бијељина, сходно 
Правилнику о категоризацији спортова са номенклатуром 
спортских грана и грана спорта у Републици Српској, као 
и потреби за стварањем услова за реализацију и бржи 
развој оних спортова који имају могућност да допринесу 
спровођење приоритета проистеклих из Програма развоја 
спорта у Граду Бијељина за период од 2015. до 2019. године 
који је усвојила Скупштина Града Бијељина.

Члан 2.

 члан 4. мјења се и гласи:

 Категоризација спортова из члана 3. овог 
Правилника врши се према: 
 а) друштвеном значају:
 1.заступљености спорта у свијету;
 б) традиције у свијету:
 1. постојање свјетске федерације;

 2. броја земаља чланица;
 3. система такмичења – од најнижег нивоа до 
свјетског такмичења;
 в) традиције спорта у Републици Српској:
 1. број клубова;
 2. број активних чланова;
 3. система такмичења – од најнижег нивоа до 
свјетског такмичења;
 г) медијске заступљености и популарности спорта:
 д) финансијске самосталности спорта у свијету и у 
Републици:
 ђ) атрактивности спорта у свијету и Републици:
 е) утицаја на рекламирање и спонзорисање:
 ж) утицаја спорта на учеснике:
 1. раст и развој дјеце и омладине;
 з) приступачност спорта:
 1. једноставност правила;
 2. система такмичења;
 3. могућност масовног укључивања у спорт;

Члан 3.
 
 члан 5. мјења се и гласи: 

 Приоритетне гране спортова према критеријумима 
из члана 3. и 4. сврстане су по важности и значају на следећи 
начин:
 1.  категорија – фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, 
бокс,
 2. категорија – стрељаштво, тенис, атлетика, 
ронилачки спорт, шах, џудо, теквондо, карате, спортови 
инвалидних лица,
 3. категорија - мотоциклизам, стони тенис, 
пливање, бициклизам, коњички спорт, спортски  риболов, 
гимнастика 
 4. категорија - спортови чији савези и асоцијације 
нису чланови Међународног олимпијског  Комитета 
Спортови који нису обухваћени овом категоризацијом, 
а буду формирани након доношења овог Правилника 
сврставају се у категорију 4. 

Члан 4.
 Овај Правилник 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: 02-014-1-30/15
Бијељина,                                                  
Датум, 23.01.2015                                    

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ ГРАДА ЗА 2015.   ГОДИНУ

ОДЛУКА О  УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАСПОДЈЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-01/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА : СКП-28 ( ц1,4 лота 
)/14

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 
ШИФРА: СЗП-н-06-п1/14

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ ПОНОВНОМ 
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГА ШИФРА : СКП-12-П2/14

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГА, БРОЈ 02-404-4/15 ОД 12.01.2015. 
ГОДИНЕ  ШИФРА : СКП-28 (ц1, 4 Лот-а)/14

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-03-п1/14

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-15(2 лота )/14

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СЗП-13/14

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СЗП-17-п1/14

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-н-06/14

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-07/14

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ СТАТУТА ЈАВНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ 
ОРГАНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ И 
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

САДРЖАЈ



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
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