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Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLVI

Број 15 - Страна 377

22. јул 2010. ГОДИНЕ

Ha основу чланова 50. и 55. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 84/02 - пречишћен текст, 14/03, 112/06 и 53/07) и
члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на
својој сједници одржаној дана 20. јула 2010. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЛЕДИНЦИ 1” У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради регулационог
плана “Лединци 1” у Бијељини (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 31/07), члан II мијења се и
гласи:
Обухват почиње од кружног тока у Рачанској улици и иде у правцу сјевера улицом Рачанском, затим
скреће у правцу истока идући јужном међом к.ч.529/4,
затим западном, јужном и источном међом к.ч.525/2,
сјеверном и источном међом к.ч.525/32, наставља у
правцу југа до сјеверне међе парцеле к.ч. 1626/1, одакле наставља у правцу истока сјеверним међама парцела к.ч.1626/1, 1626/2, 1627/1, 1628/2, 1632, 1633/9, 1633/2,
1641, 1642, 1643/1, 1649, 1652/2, 1654/11, 1654/10, 1654/1,
1659/6, 1659/7, 1659/8, пресијеца парцелу к.ч.501/1,
наставља сјеверним међама парцела к.ч. 502/2, 502/14,
502/4, 502/5, 501/10, 501/34, 501/33, 492/16, пресијеца
парцелу к.ч.492/14, иде сјеверним међама парцела к.ч.
492/2, 489/1, 498/2, пресијеца парцелу к.ч. 491, наставља
сјеверним међама парцела к.ч. 475, 476, 459, 455, 452/3,
452/2, 451/15, 451/13, 449/4, скреће у правцу сјевера према к.ч. 431, њеном међом долази до к.ч. 432/3, и јужном
међом исте излази на улицу Српске добровољачке гарде означене као к.ч. 5175/3, наставља улицом Краља
Драгутина у правцу југозапада, долази до границе к.о.
Бијељина 2 и к.о Бијељина Село. И прати границу истих у правцу југа и запада, па поново југа, све до јужне међе парцеле означене као к.ч.1824, к.о. Бијељина 2,
одакле наставља сјеверном међом к.ч. 2068/5 (касарна),
долази до западне међе к.ч.1979, одакле иде у правцу
сјевера, излази на улицу Српске добровољачке гарде
означену као к.ч. 5175/1, те одатле иде у правцу југозапада, све до кружног тока, где се обухват и завршава.
Површина обухвата регулационог плана изноиси
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72.22 ха (седамдесетдва запета двадесетдва хектара).”
Члан 2.
Члан III мијења се и гласи:
“III План се односи на период од 2010 - 2015. године.”
Члан 3.
Члан V мијења се и гласи:
“V
Средства за израду регулационог плана биће
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног за урбанистичку регулативу за 2010. годину.”
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-61/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу чланова 46., 50. и става 1. члана 55. Закона о уређењу простора -Пречишћен текст (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06
и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној дана 20. јула 2010. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ЛЕДИНЦИ 2” У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Приступа се изради регулационог плана „Лединци 2” у Бијељини.
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Члан 2.

Члан 8.

Обухват израде регулационог плана „Лединци 2”
иде у границама регулационог плана „Лединци 2” који
је важио до 2005. године, тако што почиње од кружног
тока у улици Рачанској идући истом улицом у правцу
сјевера, долази до раскрснице са улицом Димитрија
Туцовића, која је означена као к.ч. 5177, и истом улицом
наставља у правцу југа, затим иде у правцу запада јужном међом к.ч.612, затим иде паралелно са сјеверним
међама к.ч. 728, 729, 730, 731 и 740, пресијеца Херцеговачку улицу, затим иде јужним дијелом к.ч. 5164, скреће
јужно сјекући к.ч.1127, 1130/1, 1130/2, 1131/1, затим иде
преко к.ч.1131/2, 5164 и 1121, излази на улицу Живојина Мишића, означену као к.ч. 5177/1, а све к.о. Бијељина
1, скреће у правцу запада гдје долази до улице Сремске
означене као к.ч. 486 к.о. Бијељина 2, код моста скреће
јужно и иде трасом напуштене пруге означене као к.ч.
6425, затим улази у улицу Милоша Обилића означену
као к.ч. 6430, улази у улицу Мајевичку означену као к.ч.
5185 и иде у правцу истока, затим скреће у улицу Арсенија Чарнојевића означену као к.ч.5183, скреће према истоку преко к.ч. 2633, 2629, 2628, 2626, 2624, 2620/2,
2617, 2585, 2571, 2570, 2568, 2562, 2559, 2556, 2549, 2550,
2526, 2525/1, 2525/2, 2522, 2518/1, 2446, 2445, 2448 и
2443, затим јужним међама к.ч. 2442, 2453 и 2454 излази на улицу Слободана Јовановића, скреће у правцу југа, улази у улицу Меше Селимовића означену као к.ч.
5175, наставља у правцу истока, те долази до кружног
тока, гдје се и завршава.
Површина обухвата израде регулационог плана износи 99,08 ха (деведесетдевет запета нулаосам хектара).

Носилац припреме и организације израде плана утврђује нацрт регулационог плана и подноси га
Скупштини општина Бијељина на усвајање.

Члан 3.
План се односи на период од 2010 - 2015. године.
Члан 4.

Члан 9.
О нацрту регулационог плана обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе о нацрту регулационог плана Носилац припреме плана утврђује
предлог регулационог плана и исти подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз предлог плана Носилац припреме плана дужан
је доставити образложење и све предлоге и мишљења
прикупљене у току јавне расправе о нацрту плана.
Члан 11.
Носилац припреме и организације израде плана
дужан је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-62/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Рок израде регулационог плана је 120 дана од дана потписивања Уговора о изради регулационог плана.
Члан 5.
Средства за израду регулационог плана биће
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног за урбанистичку регулативу за 2010. годину.
Члан 6.
Носилац припреме и организације израде регулационог плана је Одјељење за просторно уређење Административне службе општине Бијељина.
Члан 7.
Носилац израде регулационог плана биће правно
лице коме буде од стране инвеститора повјерена израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте планова.

Ha основу члана 46, 50, 55. и 67. Закона о уређењу
простора - Пречишћен текст (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07),
члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој
сједници одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЈАЊА”
У ЈАЊИ
Члан 1.
Приступа се изради Измјене регулационог плана
„Јања” у Јањи.
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Члан 2.

Члан 12.

Обухват Измјене регулационог плана односи се
на земљиште означено као к.ч. број 699/2, К.О. Јања 1,
површине 1492 м2 (0.15 ха).

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.

Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Плански параметри се утврђују за период до 2015.
године.

Број: 01-022-58/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Члан 4.
Рок за израду Измјене регулационог плана „Јања”
је 60 дана од дана потписивања Уговора о изради шмјене регулационог плана.
Члан 5.
Средства за израду Измјене регулационог плана
„Јања” обезбиједила је општина Бијељина.
Члан 6.
Носилац припреме плана је Одјељење за просторно уређење.
Члан 7.
Носилац израде Измјене регулационог плана биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте планова.
Члан 8.
Носилац припреме плана утврђује нацрт измјене
регулационог плана и подноси га Скупштини општине
Бијељина на усвајање.
Члан 9.
О Нацрту Измјене регулационог плана обавиће се
јавни увид у трајању од 30 дана.
Члан10.
На основу спроведеног јавног увида Измјене регулационог плана, Носилац припреме плана утврђује
Приједлог плана и подноси га Скупштини општине
Бијељина на усвајање.
Уз Приједлог плана Носилац припреме плана дужан је доставити образложена мишљења о примједбама
на Нацрт плана које нису могле бити прихваћене.
Члан 11.
Носилац припреме плана дужан је да у току израде Измјене плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање
ставова са свим чиниоцима израде плана.

Ha основу члана 53. и става 1. члана 55. Закона о уређењу простора (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02 - пречишћен текст, 14/03, 112/06
и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06, Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној дана 20. јула 2010. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА „ЛОКАЦИЈА 1” У ОКВИРУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ” У
БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Усваја се урбанистички пројекат „Локација 1” у
оквиру регулационог плана „Гвоздевићи” у Бијељини.
Урбанистички пројекат обухвата подручје планирања у укупној површини од 0.096 ха (нула запета нула
деведесетшест хектара).
Члан 2.
План садржи:
• текстуални дио предлога Урбанистичког пројекта
• комплетан графички дио предлога Урбанистичког
пројекта који садржи:
• постојеће стање-копију катастарског плана,
• постојеће стање-валоризацију и спратност
постојећег грађевинског фонда,
• постојеће стање-намјену постојећег грађевинског
фонда,
• извод из регулационог плана „Гвоздевићи”-план
просторне организације,
• извод из регулационог плана „Гвоздевићи”-план
саобраћајне инфраструктуре,
• инжењерско-геолошку карту,
• план просторне организације,
• архитектонско-урбанистичко рјешење - основу
приземне етаже,
• план регулационих и грађевинских линија,
• идејни пројекат стамбене зграде - основу подрума
и приземља,
• идејни пројекат стамбене зграде - основу првог,
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другог, трећег и четвртог спрата,
• идејни пројекат стамбене зграде - основу поткровља и сливних равни,
• идејни пројекат стамбене зграде - карактеристични пресјек,
• идејни пројекат стамбене зграде - фасаде,
• идејни пројекат стамбене зграде - фасаде,
• аксонометријски приказ,
• идејно саобраћајно рјешење,
• идејно рјешење-хидротехничку, енергетску и ТТ
инфраструктуру
• план парцелације, и
• вањско уређење.

22. 07. 2010.

9/10), члан 12. мијењасе и гласи:
“Члан 12.
Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта и накнада за природне погодности (једнократна рента) инвеститору индивидуалног стамбеног
објекта, индивидуалног стамбено-пословног објекта
и производно-привредног објекта умањују се за 85%
од предвиђених накнада по Одлуци о грађевинском
земљишту у првој, другој, трећој, четвртој, петој и шестој стамбено-пословној зони, као и грађевинским реонима, и обрачунавају се на бруто развијену грађевинску површину објекта”.

Члан 3.
План је урађен у Д.О.О. „Зшзод за урбанизам и
пројектовање” Бијељина у мјесецу јулу 2010. године.
Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се општински
орган Административне службе општине Бијељина надлежан за послове просторног уређења.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-59/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-63/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 3. Закона о превозу у друмском
саобраћају (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 111/08, 50/10) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Слжубени гласник општине Бијељина”, број: 5/05),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРЕВОЗУ ЛИЦА И СТВАРИ
Ha основу члана ЗО.став 1.алинеја 2. Закона о локалној самоуправи -Пречишћен текст (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/0 и 118/05),
члана 92.став 4. и члана 155. Закона о уређењу простора (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02,
14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 2. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
СТАТУСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о статусу незаконито изграђених објеката (“Службени гласник општине Бијељина”, број:

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, на подручју општине Бијељина се
прописује начин и организација превоза лица и ствари
у друмском саобраћају као јавни превоз и превоз за властите потребе, услови вршења превоза, обавезе превозника и корисника превоза, аутобуска стајалишта, превоз запрежним возилима, пољопривредним машинама,
мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни
погон, инспекцијски надзор и казнене одредбе.
Члан 2.
Превоз лица и ствари у друмском саобраћају могу
обављати предузећа и друга правна лица регистрована
за обављање ове дјелатности као и физичка лица која
имају одобрење издато од надлежног органа општине
Бијељина при чему испуњавају све опште и посебне услове прописане Законом (у даљем тексту: Превозници).
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Превоз лица и ствари у друмском саобраћају може да се врши као јавни превоз и превоз за властите
потребе.
II - ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Члан 3.
Према врсти превоза, јавни превоз се дијели на
јавни превоз лица и јавни превоз ствари.
1. Јавни превоз лица
Члан 4.
Јавни превоз лица врши се као линијски и ванлинијски.
1.1 Линијски превоз лица
Члан 5.
Линијски јавни превоз лица врши се на основу регистрованог реда вожње и цјеновика услуга превоза.
Члан 6.
Јавни превоз лица у линијском друмском саобраћају може да се обавља као градски превоз и као
приградски превоз.
Градским превозом сматра се линијски превоз лица на подручју насеља Бијељина.
Приградским превозом сматра се линијски превоз
лица између два или више насеља на подручју општине
Бијељина.
Члан 7.
Регистрација реда вожње аутобуских линија врши
се на основу спроведеног поступка јавног усклађивања
редова вожње или поступка додјеле концесије.
Начин, критеријуми и поступак усклађивања и
регистрације редова вожње, образац и садржај регистра
редова вожње прописује се Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње.
Правилник из става 2. овог члана за градски и
приградски линијски превоз лица на подручју општине
Бијељина доноси Начелник општине.
Члан 8.
Регистрациони период, односно важење редова
вожње за градски и приградски превоз траје пет (5) година.
Усклађивање и регистрација редова вожњи врши
се једном годишње, најкасније до 31. маја за текућу годину.
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Члан 9.

Превозник је дужан да почне и врши линијски
превоз лица уредно и редовно на регистрованом реду
вожње.
Изузетно у току важења реда вожње на одређеној
аутобуској линији може се привремено обуставити превоз у случају спријечености непредвиђеним околностима, које су независне од воље превозника.
У случају обустављања превоза из става 2. овог
члана превозник је дужан да исти дан обавијести кориснике превоза путем средстава јавног информисања
као и надлежне инспекцијске органе уз подношење доказа о разлозима обустављања.
Члан 10.
При вршењу превоза на одређеној линији може се
мијењати правац кретања када је услед непредвиђених
околности вожња онемогућена на тој линији, само док
трају такве околности.
1.1.1 Возила у градском и приградском линијском
превозу
Члан 11.
Градски и приградски линијски превоз се обавља
аутобусима намијењеним за режиме градског и приградског саобраћаја, који имају одговарајућу лиценцу
издату од надлежног органа.
Приликом употребе возила - аутобуса за наведени
превоз, сви превозници се морају придржавати прописа
који се односе на режим саобраћаја.
Члан 12.
Аутобуси који припадају једном превознику, а
служе за обављање градског и приградског линијског
превоза морају да буду једнообразно обојени бојом коју
одређује превозник или да имају други карактеристичан знак за распознавање са јасно и видљиво означеним
улазом и излазом са вањске стране.
У аутобусима морају бити постављене ознаке
правца кретања и излаза путника исто оријентисане
код свих превозника који врше градски и приградски
превоз.
Услове из претходних ставова овог члана ће утврдити превозници споразумно a y противном општински орган надлежан за послове саобраћаја.(у даљем
тексту: надлежни орган).
Члан 13.
Аутобус којим се врши превоз видно се обиљежава ознакама за информисање путника, односно на чеоној и десној бочној страни поред улазних врата, мора да
има ознаку са бројем и називом линије.
Када се возилом не врши редован превоз или се
не примају путници, на предњој страни возила поста-
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вља се одговарајућа табла са натписом: “ванредна вожња”, “за гаражу - паркинг”, “возило у квару”.
У унутрашњости возила морају бити истакнуте важније одредбе о реду у возилу, означена прва два
десна мјеста за инвалиде, ознаке улазних и излазних
врата, цјеновник услуга, казне за путнике затечене без
одговарајућих возних карата и графичка карта са мрежом линија.
Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и
провјетрен са постављеним корпама за отпатке.
У зимском периоду и у дане када је вањска температура нижа од 10 С, аутобус прије изласка на линију
мора бити загријан a y току рада нормално загријаван.
Члан 14.
Превозник има право да возила, објекте, опрему,
возне карте и елементе информативног система који су
у његовом власништву, користи за истицање рекламних порука у складу са законом и овом Одлуком и прописима који регулишу област рекламирања на подручју
општине Бијељина.
Рекламама и другим натписима у и на аутобусу не
смије се заклањати видик и службени натписи.
1.1.2. Аутобуска стајалишта
Члан 15.
Стајалиште је унапријед утврђено и обиљежено
мјесто које у правилу има одговарајућу саобраћајну површину за заустављање возила и површину за улазак и
излазак, односно размјену путника.
О изградњи и одржавању површина за размјену
путника као и објекта на њима који служе за путнике,
стара се Општина .
Стајалишта су под једнаким условима на располагању свим превозницима и корисницима превоза.
Члан 16.
Стајалиште одређује Општински орган надлежан
за послове саобраћаја, на захтјев превозника.
Мјесна заједница може поднијети приједлог органу из претходног става за одређивање стајалишта.
Ново стајалиште се уводи приликом поступка
усклађивања и регистрације редова вожње.
Члан 17.
Стајалиште мора бити видно обиљежено једнообразном стајалишном ознаком.
Стајалишне ознаке морају да садрже: назив стајалишта, број и назив линије, а на почетним и крајњим
као и на неким важнијим успутним стајалиштима, извод из реда вожње, као и план линија у графичком облику ако постоје техничке могућности.
О врсти материјала, облику и боји стајалишних
ознака, по приједлогу превозника, одлучује надлежни
орган.
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Стајалишне ознаке дужни су да поставе превозници који користе стајалиште.
Ако исто стајалиште користи више превозника,
трошкове постављања и одржавања стајалишних ознака сносе сразмјерно, a y случају да се превозници не
могу договорити о расподјели трошкова одлучиће надлежан орган.
Члан 18.
Уређена и обиљежена стајалишта могу да користе
само превозници који у реду вожње имају уписано, односно регистровано то стајалиште.
Улазак и излазак путника у градском и приградском превозу, врши се само на означеним и регистровнаим стајалиштима.
1.1.3 Цјеновник, тарифа
Члан 19.
Цијена превоза утврђује се на основу тарифе која
садржи податке за израчунавање цијене превоза и накнаде за споредне услуге, а коју утврђује превозник.
Ha основу тарифе из претходног става утврђује се
цјеновник, са цијенама за раздаљине између станица и
стајалишта.
Цјеновник превоза као и сваку накнадно извршену промјену, превозник је дужан да достави надлежном
органу.
1.1.4. Возач, посада возила и путници
Члан 20.
Посаду возила чини возач или возач и кондуктер
у зависности од начина организације наплате превоза.
За вријеме рада, посада аутобуса и друго саобраћајно особље превозника дужни су да се према
путницима односе са довољном пажњом и предусретљивошћу.
Члан21.
Прије заустављања возила на стајалишту посада возила дужна је благовремено да објави назив стајалишта.
Посада возила је дужна да аутобус зауставља на
свим регистрованим стајалиштима те линије и да након
заустављања отвори сва врата.
Изузетно, на стајалишту се не зауставља када у
аутобусу нема слободних мјеста и ако посада возила
утврди да нема путника који на том стајалишту желе
да изађу.
Члан 22.
Возач покреће возило кад од кондуктера добије
знак за полазак, односно након што се увјери да је завршена размјена путника и да су сва врата затворена.
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Посада возила је дужна да упозори путнике који
желе да ућу у возило да је капацитет возила попуњен и
да даље улажење није дозвољено.
Члан 23.
За вријеме вожње у простор за возача не смију да
улазе друга лица и возач не смије да разговара са путницима.
Возач не смије за вријеме вожње да држи отворена врата или да отвара врата.
Возач не смије да напушта возило када се у њему
налазе путници док не заустави рад мотора и укочи возило.
Возач и кондуктер не смију истовремено да напусте возило које се налази на линији.
Члан 24.
Посада возила је дужна да опомене путника који
поступа противно одредбама из члана 28. а уколико
и поред опомене, путник настави или изврши неку од
забрањених радњи, посада возила позваће пуника да
напусти возило.
Посада возила је дужна на почетним и крајњим
стајалиштима, да у случају временских неприлика (киша, снијег, велика хладноћа или врућина), омогући путницима улазак у возило одмах након његовог пристизања.
Члан25.
Путници улазе и излазе из возила на врата која су
одређена за улаз, односно излаз, поштујући означени
правац кретања у возилу.
Инвалиди, слијепе особе и њихови пратиоци, старији и очигледно болесни путници, труднице и особе
са малом дјецом, имају предност код уласка у возило и
заузимања мјеста за сједење.
Путнику возилу смије дазаузме самоједно мјесто
за сједење.
Члан 26.
За коришћење услуге превоза, путник је дужан да
у возилу посједује одговарајућу и важећу возну карту,
претплатну карту или другу важећу возну исправу.
Путник је дужан одмах након уласка у возило да
поништи возну карту на поништивачу, уколико је систем превозника тако организован.
Путник је дужан да на захтјев овлашћеног лица
превозника, покаже одговарајућу возну исправу.
Уколико путник не посједује одговарајућу возну
карту, односно одбије да је покаже, дужан је да овлашћеном лицу превозника пружи податке о свом идентитету.
Ако се лице затекне у возилу без возне карте,
овлашћено лице ће исту наплатити на начин регулисан
актима превозника.
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Члан 27.

Путник који оштети или запрља возило, дужан је
да надокнади штету по цијени превозника.
Ако путник одбије да плати штету, дужан је да
пружи тачне податке о свом идентитету посади возила
или другом овлашћеном лицу превозника.
Члан 28.
Путницима је забрањено следеће:
1.Ометање посаде возила или другог овлашћеног
лица у обављању службе;
2. Пушење или уживање алкохола у возилу;
3. Бацање отпадака или на други начин загађивање
и прљање возила;
4. Употребљавање без потребе справа за кочење и
сигналних уређаја;
5. Дирање и оштећивање натписних плоча, обавјештења, реклама и слично;
6. Задржавање у дијелу возила гдје се омета или
отежава правилан распоред путника у возилу,
односно размјена путника;
7. Улажење у возило када посада возила објави да
не примају путнике или је капацитет возила попуњен;
8. Онемогућавање правилног рада врата, односно
насилно отварање или затварање
врата на возилу;
9. Ускакање или искакање из возила кад је оно у
покрету;
10. Бацање отпадака или других предмета из возила.
Члан 29.
Ствари нађене у возилу предају се посади возила
која је дужна да налазачу изда потврду у којој ће уписати име и презиме, односно назив превозника, број линије, регистрарски број возила, вријеме на ствари, опис
ствари и име и презиме налазача.
Ако се за вријеме вожње не јави власник нађене
ствари, посада возила којој су исте предате, дужна је
одмах по завршетку вожње предати служби превозника.
Превозник је дужан да нађене ствари преда у року
од 3 дана Станици јавне безбједности Бијељина.
1.2 Ванлинијски превоз лица
Члан 30.
Јавни превоз лица у ванлинијском друмском саобраћају обавља се на начин и под условима прописаним Законом и овом Одлуком.
Превоз инвалидних лица на подручју општине Бијељина може се организовати као градски ванлинијски превоз који се обавља према потребама тих лица.
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Члан31.

На подручју општине Бијељина забрањено је
обављање јавног превоза лица запрежним возилима,
пољопривредним машинама, мотоциклом са приколицом, трициклима на моторни и други погон.
Изузетно, овакав превоз може да се обавља као
туристичка атракција на одређеној линији или зони уз
посебно одобрење надлежног органа општине.
2. Јавни превоз ствари
Члан 32.
Јавни превоз ствари на подручју општине Бијељина обавља се на начин и под условима прописаним Законом и овом Одлуком.
Члан 33.
На подручју насеља Бијељина, забрањено је обављање јавног превоза ствари запрежним возилом, мотоциклом са приколицом, трициклом на моторни и
други погон а на ужем дијелу насеља и пољопривредним машинама.
Члан 34.
За обављање јавног превоза ствари на подручју
општине, одобрење издаје надлежни орган општине.
За вријеме обављања превоза, превозник код себе
мора да има важеће одобрење.
III - ПРЕВОЗ ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ
Члан 35.
Превоз за властите потребе на подручју општине
Бијељина обавља се на начин и под условима прописаним Законом.
IV - ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши саобраћајни инспектор и органи Комуналне полиције у
складу са одредбама Закона о Комуналној полицији.
V - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном од 500,00 - 3.000,00 KM казниће
се за прекршај предузеће или друго правно лице:
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превоза лица (члан 9. став 1. Одлуке);
3. Ако мијења правац кретања супротно одредбама члана 10. Одлуке;
4. Ако не обезбиједи услове прописане чланом 11.
Одлуке;
5. Ако користи аутобусе који не испуњавају прописане услове, сходно члану 12. Одлуке;
6. Ако возило на линији не обиљежи видно ознакама од значаја за информисање путника, прописаним у члану 13. став 1., 2. и 3. Одлуке;
7.Ако рекламе и друге натписе постави супротно
одредбама члана 14. Одлуке
8. Ако не обиљежи стајалиште на начин како је то
прописано чланом 17. став 1. и 2. Одлуке;
9. Ако не учествује у трошковима постављања и
одржавања стајалишних ознака (члан 17. став 5.
Одлуке);
10. Ако користи стајалиште, а исто нема регистровано у реду вожње (члан 18. став 2. Одлуке);
11. Ако прима и испушта путнике изван означених
и регистрованих стјалишта (члан 18. став 3. Одлуке);
12. Ако не обавијести општински орган управе о
утврђеној цијени превоза (члан 19. став 3. Одлуке);
13. Ако у возилу није одредио мјесто за инвалиде
(члан 25. став 2. Одлуке);
14. Ако са изгубљеним и заборављеним стварима
поступи на начин супротан одредби члана 29.
Одлуке;
15. Ако на подручју општине Бијељина врши јавни превоз лица запрежним возилима, пољопривредним машинама, мотоциклом са приколицом
и трициклом на моторни и други погон (члан 31.
Одлуке).
16. Ако на ужем подручју града врши јавни превоз
ствари запрежним возилима, пољопривредним
машинама, мотоциклом са приколицом и трициклом на моторни и други погон (члан 33. Одлуке).
За наведене прекршаје казниће се и одговорно лице у предузећу, или другом правном лицу, новчаном
казном од 300,00 - 500,00 KM.
За прекршаје из става 1. овог члана, изузев тачке 15. и 16., казниће се физичко лице које обавља превоз на основу одобрења надлежног органа од 300,00 1.5000,00 KM.

1. Ако врши јавни превоз лица супротно одредбама члана 5. Одлуке;

Члан 38.

2. Ако не почне или неуредно врши линијски превоз лица, односно обустави вршење линијског

Новчаном казном од 150,00-400,00 KM казниће се
за прекршај физичко лице које обавља превоз на основу
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одобрења надлежног органа:
1. Ако се, за вријеме рада, понаша на начин супротан одредби члана 20. став 2. Одлуке.
2. Ако благовремено не објави назив стајалишта
(члан 21. став 1. Одлуке)
3. Ако не заустави возило на регистрованом стајалишту (члан 21. став 2. Одлуке);
4. Ако је број путника у возилу већи од дозвољеног, или ако не упозори лице које жели ући у возило да је капацитет возила попуњен и да не могу ући у возило (члан 22. став 2. Одлуке);
5. Ако се понаша на начин супротан одредби члана 23. Одлуке;
6. Ако се у случају временских непогода не омогући путницима улазак у возило (члан 24. став
2. Одлуке);
7.Ако пропусти опоменути путника који поступа
противно члану 28. Одлуке;
8. Ако са нађеним и изгубљеним стварима поступа на начин супротан одредби члана 29. Одлуке;
9. Ако не обезбједи услов прописан чланом 34.
став 2. Одлуке
Новчаном казном од 50,00 -100,00 KM казниће се
за прекршај возач аутобуса:
1. Ако аутобус не држи чист и провјетрен (члан 13.
став 4. Одлуке);
2. Ако аутобус, прије изласка на рад или у току рада, није загријан (члан 13. став 5. Одлуке);
3. Ако сва врата прије поласка возила и за вријеме
вожње нису затворена (члан 22. став 1. Одлуке)
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се возач или кондуктер, односно члан посаде возила, новчаном казном од 50,00 - 100,00 KM.
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју Општине Бијељина
(“Службени гласник Општине Бијељина”, број: 4/2000).
Члан 40.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-69/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И НАЧИНУ СПРОВОЋЕЊА
МЈЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ
ПОСЉЕДИЦА НАСТАЛИХ ОД
ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Одобрава се финансирање уређења мреже некатегорисаних путева на подручју општине Бијељина
у смислу санације оштећења насталих као посљедице
временских непогода у протеклом периоду у укупном
износу од 200.000,00 KM.
Члан 2.
Санација штета на мрежи некатегорисаних путева насталих као посљедице временских непогода спровешће Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине кроз отворени поступак јавне набавке заједно са редовним одржавањем-пошљунчавањем некатегорисаних путева на подручју општине
Бијељина с тим да ће се одвојено од редовног одржавања приказати количине шљунка и неопходни радови
намијењени за санацију путева као посљедице временских непогода по мјесним заједницама, односно групама мјесних заједница.
Члан 3.
Одобрава се финансирање уређења каналске мреже, пропуста, мостова и осталих објеката намијењених
за несметану одводњу атмосферских падавина у укупном износу од 100.000,00 KM.
Члан 4.
Уређења каналске мреже, пропуста, мостова и осталих објеката намјењених за несметану одводњу атмосферских падавина спровешће Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине кроз
отворени поступак јавне набавке који је предвиђен приликом кориштења средстава прикупљених на основу
прихода од посебних водних накнада.
Члан 5.
Одобрава се финансирање санације клизишта
насталих као посљедица временских непогода у протеклом периоду у складу са прибављеном пројектно-
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техничком документацијом у износу од 100.000,00 KM.
Члан 6.
Санације клизишта насталих као посљедица временских непогода у протеклом периоду спровешће
Служба за јавне набавке, инвестиције и надзор.

на општине Бијељина на сједници одржаној дана20. јула 2010. д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2010. ГОДИНИ

Члан 7.
Одобрава се финансирање интервентних мјера за ублажавање и отклањање посљедица насталих
од временских непогода у смислу прибављања основних животних намирница, опреме неопходне за егзистенцију угроженог становништва, као и опреме и средства за цивилну заштиту (гориво, пумпе...) у износу од
100.000,00 KM.
Интервентне мјере из претходног става спроводиће Кабинет начелника општине.
Члан 8.
Средстава за мјере ублажавања и отклањања
посљедица насталих од временских непогода, наведене у претходним члановима у укупном износу од
500.000,00 KM обезбједиће се из сљедећих извора:
• 200.000,00 KM из програма новчаних средстава
прикупљених на основу посебних водних накнада;
• 200.000,00 KM из Аграрног фонда општине
Бијељина;
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Члан 1.
У Одлуци о програму коришћења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2010. години
( „Службени гласник општине Бијељина”, број: 09/10)
члан 3. мијења се и гласи:
„Члан 3.
План утрошака:
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи начин:
Подстицај производњи и доходку:
1. Подршка организованом откупу поврћа, воћа и
(дувана за 2009.годину), ������������� 200.000,00 KM
2. Калцификација пољопривредног
земљишта, ��������������������������������������160.000,00 KM
Подршка руралном развоју:
3. Подршка изградњи капиталних инвестиција у
пољопривреди, ��������������������������������90.000,00 KM
4. Подршка сточарству ��������������������� 155.000,00 KM

• 50.000,00 KM ca Буџетске резерве;

5. Подршка набавци механизације, �� 75.000,00 KM

• 50.000,00 KM ca позиције Средстава за финансирање инфраструктурних пројекта.

6. Подршка изградњи
инфраструктуре ������������������������������90.000,00 KM

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-64/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

7. Средстваза помоћ удружењима, ����50.000,00 KM
8. Подршка изради типских пројеката
у пољопривреди �������������������������������50.000,00 KM
9. Подршка едукацији, презентацији пројеката
и посјета сајмовима ������������������������ 30.000,00 KM
10. Средства за санацију последица елементарних
непогода��������������������������������������� 200.000,00 KM”

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске,, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Закључка Скупштине општине Бијељина,
број: 01-013-2B-1/10 од 30. јуна 2010. године, Скупшти-

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-60/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 15. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06) и члана 4. Правилника
о поступку јавног надметања за продају грађевинског
земљишта у државној својини (“Службени гласник Републике Српске”, број:14/07) и члана 35. тачка 12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ОЗНАЧЕНОГ КАО К.Ч. БР. 5177/3,
К.О. БИЈЕЉИНА 2
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се начин и услови спровођења јавне продаје - лицитације неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини означеног као:
- к.ч. број 5177/3 у нарави улица површине 613 м2
уписана у Посједовни лист број 6081, к.о. Бијељина 2,
у ком је као посједник уписана општина Бијељина са
дијелом 1/1. Предметна парцела одговара грунтовној
парцели означеној као к.ч. број 5177/3 у нарави улицаУл. Живојина Мишића површине 613 м2 уписане у зк.
уложак број 12367, к.о. Бијељина 2, у ком је општина
Бијељина уписана са правом својине са дијелом 1/1.
Парцела из става 1. ове Одлуке чини саставни дио
грађевинске парцеле (са још четири катастарске парцеле), на којој je no важећем Регулационом плану „Лединци 2” Бијељина предвиђена изградња два лијепљена вишепородична стамбена објекта са комерцијалним
дјелатностима спратности П+З-Пот.
Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1.
ове Одлуке износи 120,00 КМ/м2, односно за површину
од 613 м2, укупна почетна цијена износи 73.560,00 KM.
Члан 3.
Поступак јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта ближе описаног у члану 1. Одлуке спровешће Комисија за продају грађевинског земљишта и
станова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
19/09).
Члан 4.
Учесници лицитације, за учешће у лицитацији,
дужни су уплатити на благајни продавца износ од 10%

Број 15 - Страна 387

продајне цијене.
Члан 5.
Са учесником лицитације, који излицитира највишу цијену, закључиће се код нотара Уговор о купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у Бијељини.
Предаја непокретности у посјед извршиће се у року 15 (петнаест) дана, након исплате купопродајне цијене, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
Члан 6.
Финансијска средства остварена овом Одлуком усмјериће се на уређење градског грађевинског
земљишта.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-65/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став
1. и 2. Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске”, број: 124/08, 3/09 и 58/09), члана 30.
алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 35. алинеја 12. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА К.Ч. БРОЈ
888/2, К.О. БИЈЕЉИНА 1 РАДИ ИЗГРАДЊЕ
КРУЖНОГ ТОКА РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА:
НЕЗНАНИХ ЈУНАКА, СТЕФАНА
ДЕЧАНСКОГ, СРЕМСКЕ И ИВЕ АНДРИЋА
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима означеним као к.ч. број 888/2 у нарави њива 1.
класе зв. Окућница површине 70 м2 уписана у Посједовни лист број 4400, к.о. Бијељина 1, на којој су као
супосједници са дијелом од по 1/3 уписани Стевановић
Петра Драган, Стевановић Петра Миодраг и Стевановић Јевте Невенка.
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Службени гласник Општине Бијељина

22. 07. 2010.

Предметна катастарска парцела одговара дијелу грунтовне парцеле означене као дио к.ч. број 2225/5,
уписане у зк. уложак број 8726, к.о. Бијељина у ком је
Петар (Јефтин) Стевановић уписан са својином са дијелом 1/1 и дијелу к.ч. број 2219, уписане у зк. уложак
број 255, к.о. Бијељина у ком је укњижено право располагања у корист Градске општине у Бијељини са -дијелом 1/1.

Бијељина, на сједници одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

Некретнине из става 1. ове Одлуке стичу се ради
изградње кружног тока раскрснице улица: Незнаних
јунака, Стефана Дечанског, Сремске и Иве Андрића
(кружни ток код „Дуда”) .

Члан 1.

Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. став 1. ове
Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду од 60 KM пo 1 м2, што за 70 м2 износи 4.200,00
KM.
Члан 3.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код РГУ
Ш Бијељина извршиће се упис права коришћења у корист општине Бијељина са дијелом 1/1, a y Земљишнокњижној канцеларији Основног суда у Бијељини извршиће се упис права својине у корист општине Бијељина
са дијелом 1/1.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји непокретности описане у члану 1. ове Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкови нотарске обраде уговора и порез
на промет непокретности падају на терет општине
Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-66/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 3. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 11/95, 18/95 и 51/02) и члана 35. алинеја 2. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ
РЕДУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

У Одлуци о комуналном реду на подручју општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 10/03, 6/05, 23/07), послије члана 77. додаје се нови
члан, који гласи:
“Члан 77 а.
Корисници јавних/приватних површина су дужни
у свему се придржавати услова одређених у одобрењу о
заузимању јавне/приватне површине.
Објекти који се налазе на јавним/приватним површинама без одобрења надлежног органа или противно
одобрењу, као и са одобрењем чији је рок истекао, као и
објекти корисника који се не придржава услова одређених у одобрењу за заузимање јавне/приватне површине, уклонит ће се о трошку корисника у року од 24 сата.
Жалба изјављена против рјешења о уклањању не одлаже извршење рјешења.
У случају да корисник неуредно измирује своје
обавезе плаћања комуналне таксе, односно да дугује
више од три мјесечна износа, одобрење за постављање
објеката на јавној површини или на површини у приватном власништву ће се укинути, а против корисника
ће се покренути судски поступак за принудну наплату
дуговања.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-68/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници

22. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Одобрава се финансирање изградње и модернизације путне мреже из буџета општине Бијељина, за:
1)

дио Ул. Српске добровољачке гарде у Бијељини,
асфалтирање - пресвлачење у дужини
од 180 м1 и ширини од 8,0 м1 у укупном
износу од������������������������������������������ 35.647,56 KM

2)

Изградњу кружне раскрснице на локацији код
“Дуда”, односно раскрсници улица Незнаних јунака - Сремска - Иве Андрића - Стефана Дечанског.
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ганизациони код 5180 - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, за изградњу спомен чесме погинулим борцима свих отацбинских ратова, у Јањи.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужују се Начелник
општине и Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-70/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Члан 2.
Изградњу и модернизацију путне мреже из претходног члана општина Бијељина ће финансирати у пуном износу инвестиције, које ће се извршити са потрошачке јединице 0005170, са буџетске ставке „Изградња
путне мреже и инвестиције у водоводну и електро мрежу” економски код 821600.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-67/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број 101/04,
42/05, 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(Службени гласник општине Бијељина број 5/05, 6/05,
6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА МЈЕСНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ ЈАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
СПОМЕН ЧЕСМЕ
Члан 1.
Одобравају се средства из буџета општине
Бијељина за 2010. годину, Мјесној заједници Јања, у износу од 15.000 KM, са позиције 614 300 - средства за
учешће у финансирању изградње спомен обиљежја, ор-

Ha основу члана 2.12. став (5) Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05,11/06, 24/06,32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), члана
7. тачка д) Упутства о утврђивању квалификација, броја
и именовању чланова Општинске изборне комисије,
Изборне комисије Града Бања Лука, Изборне комисије Града Мостара и Изборне комисије Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 9/10) и члана 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 20.
јула 2010. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
1. За члана Општинске изборне комисије Бијељина, именује се:
1) ЗОРИЦА СТЕПАНОВИЋ

- из Бијељине

2. Мандат чланова Општинске изборне комисије
траје седам година и тече од дана давања сагласности
Централне изборне комисије на Рјешење о именовању
члана Општинске изборне комисије Бијељина.
3. Ово Рјешење објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-43/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Ha основу члана 9. тачка 5. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске”, број:
106/ 09 ), члана 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина “, број: 5/05, 6/05 и
6/06) и члана 5. Одлуке о оснивању Одбора за здравље
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 2/10),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА ЗДРАВЉЕ
I
У Одбор за здравље именују се:
1. Јован Гајић, одборник у Скупштини општине
Бијељина,
2. др Никола Росић, одборник у Скупштини
општине Бијељина,
3. Славко Башић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности,
4. др Милица Ловрић, представник Опште болнице Бијељина,
5. др Срђан Мијатовић, представник Дома здравља Бијељина,
6. мр пх. Наталија Перић, представник Апотеке
„Семберија” Бијељина,
7. Нада Милошевић, представник Фонда здравственог осигурања - Бијељина,
8. Милка Максимовић, представик Центра за социјални рад Бијељина,
9. Милица Перковић, представник основних школа са подручја општине Бијељина,
10. Ђуја Пејић, представник НВО са подручја
општине Бијељина,
11. проф. др Далибор Стевић, представник Синдиката општине Бијељина.
II
Чланови Одбора за здравље обављају послове и
задатке у складу са чланом 4. Одлуке о оснивању Одбора за здравље ( „Службени гласник општине Бијељина”, број: 2/10) као и послове у складу са прописима
Министарства здравља и социјалне заштите и прописима општине.
III
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-44/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

22. 07. 2010.

Ha основу члана 121. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03 и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
1. У Комисију за избор секретара Скупштине
општине, именују се:
1) Др ВОЈИН МИТРОВИЋ
2) ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
3) ИЗЕТ САЛИХБЕГОВИЋ
4) НАТАЛИЈА ПЕРИЋ
5) БОРО ЂОКИЋ
2. Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о министарским,
владиним и другим именовањима у Републици Српској
размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу
са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи ранг листу са кандидатима као и предлоге
аката за именовање секретара Скупштине општине, на
разматрање и доношење аката за избор и именовање.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-42/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 195. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 05/05, 06/05 и 06/06),
Скупштина општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 20. јула 2010. године, д о н и ј е л а је

ПРОГРАМ
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ
ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ
НАКНАДА

22. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

1.УВОД
Воде су добро од општег интереса, стога се овој
проблематици посвећује посебна пажња у циљу спречавања деградације воде, постизања одрживог коришћења вода, осигурања правичног приступа водама,
пружања заштите акватичних, полуакватичних и копнених екосистема, организовања одбране од поплава,
као и предузимања осталих радњи везано за рационално и економично кориштење вода.
Кориштење вода подразумијева и плаћање накнада за захватање површинских и подземних вода, а јединица за обрачун накнада је један метар кубни. Средства
за обављање послова и задатака као и функционисање
и одржавање некретнина и водних објеката од општег
значаја очување вриједности изграђених водних објеката и система, предузимање мјера јавног инвестирања и
капитална изградња водних објеката обезбјеђују се између осталог и из посебних водних накнада, прихода на
основу закупа јавног водног добра, буџета Републике
Српске, јединице локалне самоуправе и донација.
2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ
Посебне водне накнаде представљају приход на
основу:
а) Накнада за захватање и кориштење воде и то: за
пиће и јавно водоснадбијевање, кориштење минералних вода за флаширање, кориштење воде
за наводњавање, узгој рибе у кавезима, употреба
воде за индустријске и сличне процесе, употреба
воде за друге намјене за људску употребу.
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Сходно горе наведеном приходи прикупљени на
основу посебних водних накнада намјенски ће се користити за :
а) Уређења мреже некатегорисаних путева
на подручју општине Бијељина у смислу
спровођења мјера за ублажавања и
отклањања посљедица временских
непогода у протеклом периоду. . . . 100.000,00 KM
б) Уређења каналске мреже, пропуста,
мостова и осталих објеката намјењених
за несметану одводњу атмосферских
падавина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000,00 KM
4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Средства прикупљена у буџет општине на име
посебних водних накнада су намјенска и могу се користити на начин прописан Законом о водама и овим Програмом.
Надзор и координацију над спровођењем овог
Програма и намјенским трошењем новца од посебних
водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно Одјељење.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-22-71/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

б) Накнаде за производњу електричне енергије.
в) Накнада за заштиту вода и то: накнада које
плаћају власници транспортних средстава која
користе нафту, накнада за испуштање отпадних
вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу
вјештачких ђубрива.
г) Накнада за вађење материјала из водотокова.
д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и
шумског земљишта, накнада за заштиту од вода
стамбених, пословних и других објеката.
3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ
ВОДНИХ НАКНАДА
Приходи прикупљени на основу посебних водних
накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице локалне самоуправе и могу се користити за стручнотехничке послове односно: израду привремених планова управљања водама, припрему планова управљања
водама, спровођење праћења стања вода, успостављање
и рад Информационог система, одржавање објеката у
власништву јединица локалне самоуправе, спровођење
превентивних активности у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и система.

Ha основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник PC”, број: 41/03), члана 34. и 119.
став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник PC”, број: 101/04, 41/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I ПОСЛОВИ
Секретар Скупштине општине руководи Стручном службом Скупштине општине и обавља послове
утврђене законом, Статутом општине, Пословником
Скупштине општине и другим прописима.
II МАНДАТ
Секретар Скупштине општине се бира и именује
на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

Број 15 - Страна 392

Службени гласник Општине Бијељина

III СТАТУС
Секретар Скупштине општине има статус службеника и права из радног односа остварује у складу са
законом и колективним уговором.
IV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
• Да су држављани БиХ - Републике Српске,
• да су старији од 18 година,
• да имају општу здравствену способност,
• да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за
обављање послова у административној служби јединице локалне самоуправе,
• да нису отпуштени из државне службе, на било
ком нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере, у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу
да се појаве пред Судом (члан 1Х1.УставаБиХ).
V ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
• ВСС - VII-1 степен - правни факултет,
• пет година радног искуства у струци,
• положен стручни испит за рад у административној служби или правосудни испит,
• познавање рада на рачунару.
VI СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса или неспојивости у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске (“Службени гласник PC”, број: 73/08) и Законом о министарским, владиним и другим именовањима PC (“Службени гласник PC”, број: 41/03) и Законом
о локалној самоуправи (“Службени гласник PC”, број:
101/04, 42/05 и 118/05).
VII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, Увјерење о
држављанству, личну карту, Извод из матичне књиге
рођених, изјаву о испуњавању општих услова из тачке
IV алинеја 5. и 6., диплому, доказ о радном искуству у
струци, Увјерење о положеном стручном испиту или
правосудном испиту и доказ о познавању рада на рачунару.

22. 07. 2010.

Увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске, лично
ће доставити увјерење. За кандидате рођене у Републици Српској, a који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службеним путем код надлежног Центра
јавне безбједности.
Увјерење о општој здравственој способности доставиће кандидат који буде именован на дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
VIII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА,
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1
са назнаком “Комисија за избор”.
IX ОБЈАВЉИВАЊЕ
Конкурс ће бити објављен у дневном листу “ЕУРО БЛИЦ” и “Службеном гласнику Републике Српске”.
Ако конкурс не буде истовремено објављен, рок
ће се рачунати од дана објављивања у дневном листу
“ЕУРО БЛИЦ”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-41/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-26/10
I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
ДД-26/10

22. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се јавна набавка следећих радова: Извођење радова на завршетку светосавског дома у Дворовима за
потребе вртића “Чика Јова Змај”.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 93.000,00 KM. Средства
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
буџетске ставке: “Набавка грађевинских објеката - инвестиције у образовање”, економски код: 821200, потрошачка јединица: 0005210.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
V
Предвиђени рок за реализацију радова је 45 (четрдесет пет) дана од дана увођења извођача у посао, а
најкасније до 30.11.2010. 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 ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-129/10
Бијељина,
Датум, 12. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-06/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под
шифром: СКП-06/10
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине вршиће се јавна набавка следећих услуга: Прање јавних површина на подручју града Бијељине.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 180.000,00 KM. Дио средстава у износу од 80.000,00 KM се обезбјеђује из буџета
општине за 2010. годину, а износ од 100.000,00 KM из
буџета за 2011. годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства је: “Средства за финасирање комуналне потрошње”, економски код: 613900, потрошачкајединица: 0005170.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци.
V
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију услуга је годину
дана од дана закључивања уговора.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), 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 и 12/09) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-132/10
Бијељина,
Датум, 14. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-15/10
I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
ДД-15/10
II

22. 07. 2010.

објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-131/10
Бијељина,
Датум, 14. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 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 и 12/09) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се јавна набавка следећих радова: Извођење радова на доградњи пословног објекта, апотеке уз здравствену амбуланту породичне медицине у Дворовима.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-27 (5
ЛОТОВА)/10

III

I

Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM. Средства се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину,
са буџетске ставке: “Средства за учешће у санацији и
изградњи здравствених амбуланти”, економски код:
615200, потрошачка јединица: 0005210.

ПРИСТУПА СЕ набавци под шифром: СКП-27 (5
лотова)/10

IV
За предметну јавну набавку спровешће се поступак конкурентског захтјева без додатног објављивања
обавјештења о набавци.
V

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, а на основу Годишњег планајавних набавки за 2010. годину, Обавјештења Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине бр.02-13-37-1-1022/10 од
20.07.2010. године и Одлуке о расподјели финансијских
средстава и начину спровођења мјера за ублажавање и
отклањање посљедица насталих од временских непогода на подручју општине Бијељина вршиће се набавка
следећих УСЛУГА:

Предвиђени рок за реализацију радова је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао одабраног извођача.

Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју општине Бијељина током 2010. године

VI

Лот 1: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева- западни дио општине Бијељина

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

Лот 2: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева- југоисточни дио-1 општине Бијељина

VII

Лот 3: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева- сјевероисточни дио општине Бијељина

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

Лот 4: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева- југоисточни дио-2 општине Бијељина

VIII

Лот 5: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева- сјеверни дио општине Бијељина

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

22. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 290.000,00 KM ( Лот
1=77.750,00; Лот 2= 49.300,00; Лот 3= 55.950,00; Лот 4=
66.700,00; Лот 5= 40.300,00).
Средстава у укупном износу од 90.000,00 KM
(Лот 1=24.150,00; Лот 2=15.300,00; Лот 3= 17.350,00; Лот
4= 20.700,00; Лот 5= 12.500,00) се обезбјеђују из буџета
општине за 2010. годину, са буџетске ставке: “Средства
за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних
путева-зимска служба и комунална инфраструктура”,
економски код 613 900, потрошачка јединица 0005170.
Преостала средства у укупном износу од
200.000,00 KM (Лот 1=53.600,00; Лот 2=34.000,00; Лот
3= 38.600,00; Лот 4= 46.000,00; Лот 5= 27.800,00) се
обезбјеђују Одлуком о расподјели финансијских средстава и начину спровођења мјера за ублажавање и отклањање посљедица насталих од временских непогода
на подручју општине Бијељина.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
V
Предвиђени рок за реализацију набавке је од дана
закључења уговора до 31.12.2010. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.

Број 15 - Страна 395

Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПОНАВЉАЊУ ИОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-48 П1/10
I
ПРИСТУПА СЕ понављању поступкајавне набавке радова под шифром: СКП-48 П1/10
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине вршиће се јавна набавка с ледећих радова: Изградња водоводне мреже у
мјесној заједници Бријесница.
Ш
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 200.000,00 KM. Средства
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
буџетске ставке: “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна и електро мрежа и канализација)
-буџет и кредитна средства”, економски код: 821600,
потрошачка јединица: 0005170.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
V

VII

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

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

VI

VIII

Предвиђени рок за реализацију радова је 60 (шездесет) дана од дана закључивања уговора.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-136/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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 општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама

Број: 02-404-130/10
Бијељина,
Датум, 13. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПОНАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:СКП-01 П2/10
I
Присгупа се понављању поступка јавне набавке
услуга под шифром: СКП - 01 П2/10
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих услуга: Одржавање кишне канализације у граду Бијељини и насељеном мјесту Јања.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 440.000,00 KM. Дио средстава у износу од 100.000,00 KM ce обезбјеђује из буџета општине за 2010. годину, износ од 200.000,00 КМ из
буџета за 2011. годину, а преостали износ од 140.000,00
KM из буџета општине за 2012. годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују ова средства је: “Средства за
финансирање комуналне потрошње”, економски код:
613 900, потрошачка јединица: 0005170.
IV
Јавна набавка предметних услуга he ce обавити кроз преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци, са закључивањем оквирног споразума на период од двије године, рачунајући од дана
његовог закључивања.
V
Предвиђеии рок за реализацију услуга је 2 (двије)
године од дана закључивања оквирног споразума.
VI
Критеријум који he ce примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задоволзавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда he ce
формирати доношењем посебног рјешења.

22. 07. 2010.
VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-133/10
Бијељина,
Датум, 16. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ПОНАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ОП-26 П1/10
I
ПРИСТУПА СЕ понављању поступка јавне набавке радова под шифром: ОП-26 П1/10
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка радова под називом: Уградња ламината, гипсани и молерски радови у просторијама Административне службе општине Бијељина.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM. Средства
за наведену јавну набавку радова ће се обезбиједити из
буџета општине за 2010. годину, са буџетске ставке “
Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију
објеката у власништву општине и Соколски дом”, економски код: 821600, потрошачка јединица: 0005240.
IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
поступак конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију радова је 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.

22. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
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за реализацију јавне набавке је 67.000,00 KM (ЛОТ 1:
40.000,00 KM, ЛОТ 2: 27.000,00 KM). Средства за наведенујавну набавку радоваће се обезбиједити из буџета
општине за 2010. годину, са буџетске ставке “Средства
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у
власништву општине и Соколски дом”, економски код:
821600, потрошачка јединица: 0005240.

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

IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз отворени поступак.

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

V

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Предвиђени рок за реализацију радова је 45 (четрдесет пет) дана од дана увођења у посао одабраног извођача.

Број: 02-404-134/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПОНАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:
ОП-05 П1 (2 ЛОТА)/10
I
ПРИСТУПА СЕ понављању поступка јавне набавке радова под шифром: ОП-05 Ш (2 ЛОТА)/10

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 ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-135/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка радова под називом: Извођење радова
на реконструкцији крова и замјена прозора на зградама Административне службе општине Бијељина у току
2010. године.
Предметна јавна набавка је подијељена у два лота:
ЛОТ 1 - Извођење радова на реконструкцији крова објекта Административне службе општине
Бијељина током 2010. године.
ЛОТ 2 - Замјена прозора на зградама Административне
службе општине Бијељина у току 2010. године.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА СКП-05 (ц1, 31 лот)/10
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног поступка: ”Изградња водоводне мреже на подручју
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општине Бијељина”, понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Изградња водоводне мреже МЗ Пучиле на к.ч.бр.
1254, 1255, 1256, Л=170
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација”Бијељина
Лот 2: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, насеље
Бакрачић, Вујадиновић и др. Л=288
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 3: Изградња водоводне мреже МЗ 15 Мајевичка, ул.
Јурија Гагарина, Л=78
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
Лот 4: Изградња водоводне мреже МЗ Вељко Лукић. ул.
Владике Николаја и Мачванска, Л=1407
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „ Водовод и канализација” Бијељина
3. ДОО „Инстел” Бијел>ина
Лот 5: Изградња водоводне мреже МЗ Љесковац-Патковача, к.ч.бр. 1478/1, Л=140
1. АД „ Водовод и канализација” Бијељина
Лот 6: Изградња водоводне мреже МЗ Дашница, ул. Васка Попе бр.36. Миловановић и др. к.ч.бр.211/5. Л=95
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 7: Изградња водоводне мреже МЗ Лединци,ул. Владимира Гаћиновића . Л=183
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „ Водовод и канализација” Бијељина
Лот 8 : Изградња водоводне мреже МЗ Пучиле, Чвргића сокак к.ч.бр. 72., Л=82
1. АД „Водовод и канализација”Бијел>ина   .  .,
Лот 9: Изградња водоводне мреже МЗ Патковача до
блока 8. к.ч.бр. 548/1, 549, 551, 552 и 553,Л=363
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „ Водовод и канализација”Бијељина
Лот 10: Изградња водоводне мреже МЗ Патковача
к.ч.бр. 1473, 1474. Л=126
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 11: Изградња водоводне мреже МЗ Патковача
к.ч.бр. 1367/2, 1367/3 и 1367/4, Л=140
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 12: Изградња водоводне мреже МЗ 15 Мајевичка,
к.ч.бр. 4322, Л=54
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1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 13: Изградња водоводне мреже МЗ Глоговац, засеок Брадарић, Л=130
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 14: Изградња водоводне мреже МЗ Велика Обарска, Ново насеље, стара Циглана, Л=1916
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација” Бијељина
3. ДОО „Инстел” Бијељина
Лот 15: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, засеок
Бакрачић, Л=160
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 16: Изградња водоводне мреже МЗ Љесковац,
к.ч.бр. 205/1 и 205/6 Л=130
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 17: Изградња водоводне мреже МЗ Филип Вишњић,
ул. 27. Март Л=123
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 18: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, ул.
Његошева, к.ч.бр. 867/9 Л=74
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 19: Изградња водоводне мреже МЗ Галац, ул. Галац Л=146
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 20: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, Дијелови-стаклара, к.ч.бр. 2707 Л=240
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „ Водовод и канализација” Бијељина
Лот 21: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, насеље Тријешница, к.ч.бр. 623-625 Л=140
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 22: Изградња водоводне мреже МЗ Попови, к.ч.бр.
1961/1 Л=212
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 23: Изградња водоводне мреже МЗ Вук Караџић,
ул. Војводе Петра Бојовића Л=92
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 24: Изградња водоводне мреже МЗ Дашница, ул.
Васка Попе Л=198
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација”Бијељина
Лот 25: Изградња водоводне мреже МЗ Вук Караџић,
ул. Васе Пелагића и Владике Гаврила Л=240
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1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
2. ДОО „Инстел”Бијељина
Лот 26: Изградња водоводне мреже МЗ Патковача, Блок
8. Л=283
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 27: Изградња водоводне мреже МЗ Вук Караџић,
ул. Војводе Петра Бојовића, Војковић, Савић и др.
Л=204

лот 24, лот 25, лот 26, лот 27 и лот 29 се ОБУСТАВЉА,
сходно члану 12. став 1. тачка б) подтачка 4. Закона о
јавним набавкама БиХ, јер је број примљених прихватљивих понуда мањи од три и не обезбјеђује стварну
конкуренцију за конкретан уговор.
Посгупак за лот 4, лот 14, лот 28, лот 30 и лот 31 се
ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 1. тачка б) подтачка 5. Закона о јавним набавкама БиХ, јер је број квалификованих кандидата мањи од три и не обезбјеђује
стварну конкуренцију за планирани уговор.

1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 28: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, стари
Гојсовац, Л=1145
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација” Бијељина

IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

3. ДОО „Инстел” Бијељина
Лот 29: Изградња водоводне мреже МЗ Вук Караџић,
ул. Милована Глишића бр.29. Л=134
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
Лот 30: Изградња водоводне мреже МЗ Дашница, ул.
Стјепан Митров Љубиша Л=899
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација” Бијељина
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-104/10
Бијељина,
Датум, 16. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

3. ДОО „Инстел” Бијељина
Лот 31: Изградња водоводне мреже МЗ Хасе, старе Хасе, Л=546
.
1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација” Бијељина
3. ДОО „Инстел” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда ДОО “Астра план”Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што нису достављене овјерене гаранције за
озбиљност понуде, доказ о квалификацији за два руковаоца радним машинама, а умјесто тражене техничке
опремљености за два скипа достављена је документација за два багера.
Понуде АД „Водовод и канализација” Бијељина и
ДОО”Инстел”Бијељина у потпуности су испуниле услове предвиђене тендерском документацијом.
III
Поступак за лот 1, лот 2, лот 3, лот 5, лот 6, лот
7, лот 8, лот 9, лот 10, лот 11, лот 12, лот 13, лот 15, лот
16, лот 17, лот 18,лот 19, лот 20,лот 21, лот 22, лот 23,

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-23-п1/10
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци, а која се односи на набавку услуга:”Испитивање
квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења”, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ Институт за путеве” Бијељина
2. Институт за грађевинарство „ИГ” Бања Лука
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3. ЈУ Институт за испитивање материјала и конструкција Бања Лука
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуде ДОО „Институт за путеве” Бијељина,
Институт за грађевинарство „ИГ” Бања Лука и ЈУ Институт за испитивање материјала и конструкција Бања
Лука испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено вредновање,

1.

2.

3.

ДОО„ Институт за путеве “
Бијељина

29.952,00КМ

Институт за грађевинарство
„ИГ” Бања Лука

35.275,50 KM

22. 07. 2010.

ник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА у поступку
јавне набавке број ДД-17/10
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци, а која се односи на набавку радова :”Извођење
радова на доградњи и адаптацији зграде поште у амбуланту породичне медицине у МЗ Модран”, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ Астра план” Брчко

ЈУ Институт за испитивање
материјала и конструкција Бања 39.370,50 KM
Лука
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО„ Институт за путеве “ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
29.952, 00 KM
III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

2. ДОО „ ПГП Градител.” Бијељина
3. ДОО „Бук промет” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда ДОО”Астра план” Брчко није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом и то тачком 6.4. под редним бројем 2. јер недостаје доказ тражене дипломе инжињера архитектуре или грађевине,
као ни доказ да је такво лице стално запослено код понуђача. Такође и понуда ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском документацијом и то тачком 6.4. под редним бројем 2. јер
недостаје доказ тражене дипломе инжињера архитектуре или грађевине.
Понуда ДОО ”Бук промет” Бијељина је потпуности испунила услове тражене према тендерској документацији те је на основу наведеног критеријума
- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено вредновање,

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-125/10
Бијељина,
Датум, 20. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

1.

ДОО ”Бук промет”
Бијељина

27.820,85 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО”Бук промет” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
27.820,85 KM
III

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

22. 07. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-116/10
Бијељина,
Датум, 22. 07. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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