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ГОДИНА XLVI 30. март 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 5/2010

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 27. Закона 
о грађевинском земљишту Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број: 112/06) и члана 37. 
Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 12/09 и 23/09), те члана 35. 
став 1. алинеја 2. Статута општине (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. марта 
2010. године, донијела је

ОДЛУКУ  
О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ 

ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ m2 КОРИСНЕ СТАМБЕНЕ 

ПОВРШИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
БИЈЕЉИНА

Члан 1.

Просјечна коначна грађевинска цијена 1 м2 корис-
не стамбене површине изграђене на подручју општи-
не Бијељина у 2009. години, која служи као основа за 
утврђивање накнаде за погодности уређења градског 
грађевинског земљишта (у даљем тексту: једнократна 
рента) износи 600,00 KM.

Члан 2.

Просјечна коначна грађевинска цијена из претход-
ног члана валоризује се у току године свака три мјесеца 
на основи индекса раста цијена грађевинских радова у 
високоградњи и нискоградњи по сумарној методологији 
и подацима које објављује републички завод за стати-
стику.

Цијену из претходног става утврђује Скупштина 
општине најкасније до 31. марта текуће године.

Члан 3.

Просјечна цијена из претходног члана 1. ове Од-
луке ће се примјењивати на начин прописан одредба-
ма Закона о грађевинском земљишту Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06) и 
Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 12/09 и 23/09).

Члан 4.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени 
из претходне године m корисне стамбене површине на 
подручју општине Бијељина (“Службени гласник оп-
штине Бијељина”, број: 14/09).

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-18/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 22. Закона 
о грађевинском земљишту Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број: 112/06), члана 24. 
став 2. a y вези са чланом 23. Одлуке о грађевинском 
земљишту (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 12/09 и 23/09) и члана 35. став 1. алинеја 2. Ста-
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на сједници одржаној дана 26. марта 2010. го-
дине, донијела је

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА 

ОБРАЧУН ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА 
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

Утврђује се базна цијена за обрачун трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта у износу од 
80,00 KM/ m2 нето грађевинске површине објекта.
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Члан 2.

Базна цијена из члана 1. ове Одлуке биће 
примијењена за обрачун трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта на подручју општине Бијељина 
у периоду до 31.3.2011. године, до када је Скупштина 
општине Бијељина дужна утврдити вриједност базне 
цијене за наредну годину.

Члан 3.

Уколико за одређено подручје у току године бу-
де донесен Програм уређења градског грађевинског 
земљишта, базна цијена се неће примјењивати за то 
подручје.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-19/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоупра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4. Закона о административним так-
сама и накнадама - пречишћен текст (“Службени тлас-
ник Републике Српске”, број: 8/09), члана 4. Одлуке о 
одређивању радног времена угоститељских објеката на 
подручју општине Бијељина (“Службени гласник општи-
не Бијељина”, број: 17/06) и члана 35. Статута општи-
не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на сједници одржаној дана 26. марта 2010. године, 
донијела је

ОДЛУКУ 
 О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о општинским административним такса-
ма (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 9/01, 
10/01, 1/03, 6/03, 8/03, 19/07, 31/07, 29/08, 14/09 и 16/09), 
у члану 4. иза Тарифног броја 20. додаје се нови Тариф-
ни број 21. који гласи:

“Тарифни број 21.
За захтјеве за давање сагласности за продужење 

радног времена угоститељских објеката . . . . 20,00 KM”

Члан 2.

Овлашћује се Комисија за прописе да уради 
пречишћен текст Одлуке о општинским администра-
тивним таксама.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-20/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118//05), члана 1. Закона о кому-
налним таксама (“Службени лист СР БиХ”, број: 21/77, 
35/88 и 26/89), који се у смислу члана 12. Уставног зако-
на за спровођење Устава Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број: 21/92) примјењује 
као закон Републике Српске и члана 35. алинеја 10. Ста-
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на сједници одржаној дана 26. марта 2010. го-
дине, донијела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о комуналним таксама-пречишћен 
текст (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
12/09, 14/09, 23/09, 26/09), у Тарифи комуналних такса 
које се плаћају на подручју општине Бијељина, у Та-
рифном броју 1. тачка г) став 2. мијењасе и гласи:

“За постављене столове, изграђене подијуме од 
бетона, дрвета и барок плоча на зеленој површини, ис-
пред угоститељских радњи, кафана и посластичарница, 
као и за изграђене љетне баште у периоду од 01. окто-
бра до 30. априла плаћа се 30% од наведеног износа.”

Члан 2.

У Тарифном броју 2. тачка в) став 1. мијења се и 
гласи:

“в) За давање сагласности за полагање инфра-
структурних водова (водовод, гасовод, канализација, 
ПТТ, електро-инсталација) кроз труп пута и путне 
објекте:

• са прекопом трупа локалног  
или некатегорисаног пута  .  .  .  .  .  .  . 300,00 KM
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• са прекопом трупа градске улице  .  .  . 400,00 KM
• са подбушивањем трупа локалног  

или некатегорисаног пута  .  .  .  .  .  .  .  .50,00 KM
• са подбушивањем трупа  

градске улице  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100,00 KM
• разни прикључци за стамбене објекте.  .50,00 KM
• разни прикључци за пословне  

објекте  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100,00 KM”

Члан 3.

У Тарифном броју 2. тачка д) мијења се и гласи: 
“д) За давање сагласности за полагање инфраструк-
турних водова (водовод, гасовод, канализација, ПТТ, 
електро-инсталација) паралелно са осовином пута:

• у асфалтном дијелу коловозапо м1.  .  .  .  7,00 KM
• у банкини и макадамском дијелу  

коловоза пo м1.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,00 KM
• у путном појасу по м1.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,50 KM”

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-21/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  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 
одржаној дана 26. марта 2010. године, донијела је

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ 
ПРОСТОРЕ У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.

У Одлуци о утврдјивању висине закупнине за 
пословне просторе у власништву општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 37/08 и 
8/09), послије члана 3. додају се нови чланови За. и 36., 
који гласе:

“ Члан За.

Висина закупнине са ПДВ-ом за коришћење по-
словних просторија (бивших просторија МЗ) утврђује 

се на сљедећи начин:
• за пословне просторије које се налазе у граду 

Бијељина, у Мјесним заједницама “Стари  
град” и”Центар”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10КМ/м2

• за пословне просторије које се налазе у  
граду Бијељина, у Мјесним заједницама:  
“Дашница”, “ДашницаГ, “Лединци”, “В.Лукић”, 
“15.Мајевичка”, “Ф.Вишњић”, “Богдановићи”, 
“Галац”, “Соколски дом”, “Вук Караџић”  
и “Ново насеље”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 КМ/м2

• за пословне просторије које се налазе у Јањи, 
Дворовима, Батковићу, В.Обарској,  
Црњелову и Поповима  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 КМ/м2

• за пословне просторије које се налазе у  
осталим насељеним мјестима општине  
Бијељина.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 КМ/м2

• за пословне просторије у свим насељеним 
мјестима, које користе ЈП  
(Електродистрибуција, Телеком и др.)  .  8 КМ/м2

• за пословне просторије у свим насељеним 
мјестима, које користе ЈП (Пошта)  .  .  .5 КМ/м2 .

Члан 3б.

Пословне просторије из члана За. ове Одлу-
ке дају се у закуп новим корисницима након про-
веденог поступка лицитације, а утврђена ви-
сина закупнине представља почетну цијену за 
лицитацију, осим просторија које користе ЈП (Пошта, 
Електродистрибуција, Телеком и др.) са којимаће се по 
утврђеној висини закупнине закључити уговори о заку-
пу.”

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-22/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Ста-
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на сједници одржаној дана 26. марта 2010. го-
дине, донијела је

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ
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Члан 1.

Овом Одлуком додјељују се на коришћење по-
словни простори у Јањи, ул. Карађорђева бб, бивше 
просторије МЗ, које се налазе у склопу објекта на пар-
цели к.ч. 654, у нарави стамбена зграда-мјесни уред у 
укупној површини 387 т2 и двориште 641 м2, на ком је 
општина Бијељина уписана са правом располагања и 
коришћења са дијелом 1/1 и то:

• Пословни простор укупне површине 16 м2, 
додјељује се на коришћење Центру за социјални 
рад Бијељина.

• Пословни простор укупне површине 22 м2, 
додјељује се на коришћење Удружењу жена “Же-
на” из Јање.

Напријед наведеним корисницима пословних 
простора додјељују се на коришћење и заједничке 
просторије: WC површине 3 м2 и ходник површине 12 
м2.

Члан 2.

Додјела на коришћење некретнина-пословних 
простора из члана 1. ове Одлуке врши се без накнаде 
и неће се књижити у катастарској и земљишнокњижној 
евиденцији.

Пословне просторе из члана 1. ове Одлуке, Центар 
за социјални рад Бијељина и Удружење жена “Жена” 
из Јање, користиће за потребе обављања дјелатности у 
складу са рјешењем о упису у судски регистар.

Члан 3.

На основу ове Одлуке закључиће се уговор о за-
купу, којим ће се регулисати права и обавезе уговорних 
страна у вези са некретнином из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

Овлашћује се Начелник општина Бијељина, да 
на основу ове Одлуке са Центром за социјални рад 
Бијељина и Удружењем жена “Жена” из Јање, којима се 
додјељују на коришћење пословни простори из члана 
1. ове Одлуке, закључи уговор којим ће се регулисати 
права и обавезе уговорних страна.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-23/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 
2. Закона о стварним правима (“Службени гласник Ре-
публике 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 и118/05) 
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 26. марта 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ 
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У К.О. БИЈЕЉИНА 2

Члан 1.

Овом Одлуком стиче се својина на непокретно-
стима означеним као:

• к.ч. број 4001/11 у нарави њива 4. класе зв. При-
ступни пут површине 640 т2 и к.ч.број 4001/14 
у нарави њива 4. класе зв. Приступни пут повр-
шине 108 т2 уписане у зк. уложак број 1884, к.о. 
Бијељина 2 на којима су Куљуховић (Јусе) Му-
стафа и Куљуховић (Јусе) Сакиб уписани са при-
временим правом коришћења са дијелом 1/2, а 
што одговара к.ч. број 4001/11-приступни пут у 
нарави њива 4. класе површине 640 м2 и к.ч.број 
4001/14-приступни пут у нарави њива 4. класе 
површине 108 т2 обје уписане у Лист непокрет-
ности број 1951 к.о. Бијељина 2, у ком су као 
посједници уписани Куљуховић (Јусе) Мустафа и 
Куљуховић (Јусе) Сакиб са дијелом 1/2   и

• к.ч. број 4001/17 у нарави њива 4. класе зв. Грмић 
површине 288 т2 уписана у зк. уложак број 4273, 
к.о. Бијељина 2 на којој су Куљуховић (Сакиба) 
Фата и Јовановић (Сакиба) Злата уписане са при-
времменим правом коришћења са дијелом 1/2, 
а што одговара к.ч. број 4001/17-приступни пут 
у нарави њива 4. класе површине 288 м2 уписа-
на у Лист непокретности број 4556 к.о. Бијељина 
2 у ком су као посједници уписане Куљуховић 
(Сакиба) Фата и Јовановић (Сакиба) Злата са 
дијелом 1/2
Некретнине из става 1. ове Одлуке стичу се ра-

ди привођења намјени Регулационог плана „Галац” 
Бијељина.

Члан 2.

Стицање непокретности из члана 1 .став 1. ове 
Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз на-
кнаду од 5,00 KM/ м2, односно за укупну купопродајну 
цијену од 5.180,00 KM.

ЧланЗ.

Ha 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 
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Земљишнокњижној канцеларији Основног суда у 
Бијељини извршиће се упис права својине у корист оп-
штине Бијељина са дијелом 1/1.

Члан 4.

Овлашћује се Начелник општине Бијељина да на 
основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји не-
покретности- земљишта описаног у члану 1. ове Одлу-
ке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Ре-
публике Српске -Сједиште замјеника у Бијељини.

Трошкови нотарске обраде уговора и поре-
за на промет непокретности падају на терет општине 
Бијељина.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-24/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  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 
одржаној дана 26. марта 2010. године, донијела 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, на сљедећим локацијама:

1. Дио локалног пута Л-5 (Бијељина - Велика Обар-
ска - Г. Црњелово) у дужиниод 420 м и ширине 
6 м1;
Дио локалног пута Л-34 (Бијељина - Мала Обар-
ска - Батковић) у дужини од 300 м и ширине 5м1;
Два аутобуска стајалишта;

2. Пјешачко-бициклистичка стаза поред локалног 
пута Л-8 (Бијељина-Амајлије) у дужини од око 
2200 м ширине 1,5 м1;

3. Изградња пјешачке стазе у Улици Стефана Де-
чанског;

4. Некатегорисан пут МЗ “Бањица” - Манастир Тавна;
5. Некатегорисан пут МЗ “Нови”;

6. Реконструкција тротоара у Улици Српске војске 
и Српске добровољачке гарде;

7. Пут у засеоку Михајловићи у Главичицама ду-
жине 150 м - финансирати 70%;

8. Локални пут (Л-1) Модран-Ченгић дужине око 
1500 м и ширине 5 м;

9. Пројекат реконструкције пута од моста до  
Д. Црњелова у дужини 10 км;

10. Локални пут Л-12-Л-40 м 14-1 у дужини 1700 м 
и ширине 5м;

11. Локални пут (Л-30) Драгаљевац у дужини 1200 
м и ширине 4 м;

12. Локални пут (Л-37) Љељенча-Ковачићи у дужи-
ни 800 м;

13. Локални пут на релацији Г.Буковица-Угљевик у 
дужини 1000 м.

Члан 2.

Изградњу и модернизацију путне мреже из прет-
ходног члана општина Бијељина ће финансирати у пу-
ном износу инвестиције, које ће се извршити са потро-
шачке јединице 0005170, са буџетске ставке „Изградња 
путне мреже и инвестиције у водоводну и електро мре-
жу” економски код 821600.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-25/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске”, број: 112/06), члана 4. 
Правилника о поступку јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта у државној својини („Службе-
ни гласник Републике Српске”, број: 14/07) и члана 35. 
Статута Општине Бијељина („Службени гласник оп-
штине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. марта 
2010. године, донијела је

ОДЛУКУ 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

“ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3”
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Члан 1.

Под условима и на начин регулисан овом Одлу-
ком спровешће се лицитацијом продаја неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној својини, 
намијењеног за изградњу објеката у складу са Регу-
лационим планом „Индустријска зона 3” („Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 23/07) и опремљеног 
основном инфраструктуром, а означеног као:

• к.ч.бр. 728/118 звн. “Ковиљуше” њива 5. класе  
у површини од.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4.086 m2

• к.ч.бр. 728/119 звн. “Ковиљуше” њива 5. класе  
у површини од.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4.223 m2

• к.ч.бр. 728/120 звн. “Ковиљуше” њива 5. класе  
у површини од.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.447 m2

уписаних у Лист непокретности бр. 2223 к.о. 
Бијељина Село и у земљишно-књижном изватку 
бр.1291 к.о. Бијељина Село у корист Општине Бијељина 
као носиоца права коришћења и права располагањаса 
дијелом 1/1.

Опремљеност земљишта основном инфра-
структуром подразумијева приступ на изграђену 
саобраћајницу на нивоу макадама, на водоводну мрежу 
капацитета 11/sec. и електродистрибутивну мрежу са 
могућношћу прикључка снаге до 20 Kw.

Члан 2.

Почетна продајна цијена из члана 1. ове Одлуке    
износи 20,00 КМ/m2 (словима: двадесетконвертибил-
нихмарака)

Члан 3.

За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, на 
благајни Продавца.

Члан 4.

Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, обавезан 
је уплатити по потписивању Уговора на жиро-рачун 
продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће 
се у року од 8 (осам) дана након уплате купопродајне 
цијене о чему ће се сачинити записник о примопредаји 
земљишта у посјед.

Члан 5.

Поступак Лицитације грађевинског земљишта 
спровешће општинска Комисија за продају 
грађевинског земљишта и станова („Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 19/09).

Члан 6.

Овлашћује се Начелник општине Бијељина да по 
окончању лицитационог поступка са најповољнијим 

понуђачем закључи Уговор о купопродаји, a no 
прибављеном мишљењу Замјеника Правобраниоца Ре-
публике Српске са сједиштем у Бијељини.

Члан 7.

Купац је дужан да у року од ј̂дне године од да-
на закључења купопродајног уговора, односно но-
тарске исправе, затражи издавање рјешења о градњи 
објекта, a у року од двије године од дана закључења 
купопродајног уговора започне градњу предвиђеног 
објекта.

Члан 8.

Поред купопродајног уговора купац је дужан да 
са Општином Бијељина закључи уговор о међусобним 
правима и обавезама којим се дефинишу обим и роко-
ви минималног опремања земљишта основном инфра-
структуром, као и рокови изградње објекта предвиђене 
намјене.

Члан 9.

Трошкове израде нотарске исправе, порез на пре-
нос непокретности и накнаду за промјену намјене 
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, 
сноси купац.

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-26/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број: 112/06), члана 35. алинеја 12. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник оп-
штине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), рјешавајући 
по захтјеву “Сретно” ДОО Бијељина из Бијељине улица 
Живојина Мишића бр. 11 г за утврђивање права влас-
ништва на грађевинском земљишту у државној својини 
на коме је изграђена зграда без права коришћења 
земљишта ради грађења, Скупштина општине 
Бијељина на сједници одржаној дана 26. марта 2010. го-
дине, донијела је

РЈЕШЕЊЕ

ОДБИЈА СЕ захтјев “Сретно” ДОО Бијељина за 
утврђивање права власништва у корист “Сретно” ДОО 
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Бијељина на грађевинском земљишту означеном по ка-
тастарском операту као к.ч. бр. 5164/1 уписана у пл.бр. 
851 к.о. Бијељина 2 посједника ЈП “Жељезнице Србије”, 
a no грунтовници одговара дијелу земљишне парцеле 
број 559/11 уписане у зк.ул.бр.8610 к.о. Бијељина гдје је 
у власничком “Б” листу уписана друштвена својина са 
дијелом 1/1, а у “Ц” листу уписано је право коришћења 
у корит ЖТП -Саобраћајне секције у Бијељини, на коме 
су изграђена два привремена пословна објекта (један 
димензија 30,00 м х 6,50 м и други димензија 20,00 м 
х 12,00 м) из разлога што нису испуњени прописа-
ни услови из члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске тј. што се за изграђене 
објекте привременог карактера не може накнадно при-
бавити одобрење за грађење.

Образложење

“Сретно” ДОО Бијељина заступано по 
пуномоћнику адвокату Стевановић Весни из Бијељине 
поднио је Скупштини општине Бијељина путем Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве Бања Лука-Подручна јединица Бијељина захтјев за 
утврђивање права власништва на земљишту означеном 
као у диспозитиву овог Рјешења, на којем су саграђене 
зграде, a no члану 47. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске.

Након што је прибавила сагласност Стручне 
службе општине Бијељина да расправи имовинско-
правне односе и припреми акт Скупштини за 
одлучивање, Подручна јединица Бијељина прије него 
што је расправила имовинско-правне односе, а сходно 
одредбама члана 47. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске послала је Одјељењу за просторно 
уређење општине Бијељина упит да ли се за изграђене 
привремене пословне објекте који су предмет овог 
захтјева може накнадно издати одобрење за грађење 
према одредбама Закона о уређењу простора.

Административна служба општине Бијељина 
Одјељење за просторно уређење под бројем: 02/2-050-
1-354/09 од 18.12.2009. године дала је одговор на упит 
гдје је наведено да се за предметне објекте привреме-
ног карактера не може прибавити накнадно одобрење 
за грађење (трајно задржавање грађевина), јер се исти 
не уклапају у важећу планску документацију.

Пошто је накнадно одобрење за грађење битан 
услов за примјену члана 47. Закојна о грађевинском 
земљишту, са одговором Одјељења за просторно 
уређење упознате су све заинтересоване странке, под-
носилац захтјева, пуномоћник Начелника општине 
Бијељина и замјеник Правобранилаштва Републике 
Српске на усменој расправи одржаној дана 26.01.2010. 
године у просторијама Подручне јединице Бијељина.

Чланом 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број: 112/06) прописано је да ако је 
до дана ступања на снагу овог Закона, на грађевинском 
земљишту у државној својини изграђена зграда без 
права коришћења земљишта ради грађења, одно-
сно без одобрења за грађење, за коју се може накнад-

но издати одобрење за грађење према одредбама 
Закона о уређењу простора, Скупштина јединице ло-
калне самоуправе утврдиће право власништва у ко-
рист градитеља, односно његовог правног наследника, 
уз обавезу плаћања накнаде за продато земљиште по 
тржишној вриједности грађевинског земљишта, трош-
кова уређења грађевинског земљишта и накнаде за при-
родне повољности тог земљишта (рента).

Пошто је у поступку утврђено да подносилац 
захтјева тражи да Скупштина општине Бијељина сход-
но члану 47. став 1. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске утврди право власништва у корист 
градитеља на земљишту на којем су изграђене при-
времене пословне зграде, за које се не може накнадно 
издати одобрење за грађење према одредбама Закона 
о уређењу простора, јасно је да није испуњен пропи-
сани услов из члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске, па је и одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и 
против истог није дозвољена жалба, али се може по-
кренути управни спор, тужбом код мјесно надлежног 
Окружног суда, у року од 30 дана од дана пријема овог 
Рјешења.

Тужба се подноси непосредно Суду у два 
истовјетна примјерка, таксирана са 200,00 KM судске 
таксе. Уз тужбу треба приложти копију овог Рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-28/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број: 112/06), члана 35. алинеја 12. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник оп-
штине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), рјешавајући 
по захтјеву Михајловић Ристе Младена из Бијељине 
заступаног по пуномоћнику Стевановић Весни адво-
кату из Бијељине, за утврђивање права власништва на 
грађевинском земљишту у државној својини на коме је 
изграђена зграда без права коришћења земљишта ра-
ди грађења, Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 26. марта 2010. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ

ОДБИЈА СЕ захтјев Михајловић Ристе Мла-
дена из Бијељине за утврђивање права власништ-
ва у корист Михајловић Ристе Младена из Бијељине 
на грађевинском земљишту означеном по катастар-
ском операту као к.ч. бр. 5164/1 уписана у пл.бр. 851 
к.о. Бијељина 2 посједника ЈП “Жељезнице Србије”, a 
no грунтовници одговара дијелу земљишне парцеле 
број 559/11 уписане у зк.ул.бр. 8610 к.о. Бијељина гдје je 
y власничком “Б” листу уписана друштвена својина са 
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дијелом 1/1, а у “Ц” листу уписано је право коришћења 
у корит ЖТП - Саобраћајне секције у Бијељини, на коме 
је изграђен привремени монтажни објекат, димензија 
7,00 м х 5,00 м и доградња 8,00 м х 7,00 м) из разлога 
што нису испуњени прописани услови из члана 47. став 
1. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске 
тј. што се за изграђене објекте привременог карактера 
не може накнадно прибавити одобрење за грађење.

Образложење

Михајловић Ристе Младен из Бијељине засту-
пан. по пуномоћнику Стевановић Весни, адвокату из 
Бијељине поднио је Скупштини општине Бијељина 
путем Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове Бања Лука-Подручна јединица 
Бијељина захтјев за утврђивање права власништва на 
земљишту означеном као у диспозитиву овог Рјешења, 
на којем су саграђене зграде, a no члану 47. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске.

Након што је прибавила сагласност Стручне 
службе општине Бијељина да расправи имовинско-
правне односе и припреми акт Скупштини за 
одлучивање, Подручна јединица Бијељина прије него 
што је расправила имовинско-правне односе, а сходно 
одредбама члана 47. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске послала је Одјељењу за просторно 
уређење општине Бијељина упит да ли се за изграђене 
привремене пословне објекте који су предмет овог 
захтјева може накнадно издати одобрење за грађење 
према одредбама Закона о уређењу простора.

Административна служба општине Бијељина 
Одјељење за просторно уређење под бројем: 02/2-050-
1-354/09 од 18.12.2009. године дала је одговор на упит 
гдје је наведено да се за предметне објекте привреме-
ног карактера не може прибавити накнадно одобрење 
за грађење (трајно задржавање грађевина), јер се исти 
не уклапају у важећу планску д окументациј у.

Пошто је накнадно одобрење за грађење битан 
услов за примјену члана 47. Закона о грађевинском 
земљишту, са одговором Одјељења за просторно 
уређење упознате су све заинтересоване странке, под-
носилац захтјева, пуномоћник Начелника општине 
Бијељина и замјеник Правобранилаштва Републике 
Српске на усменој расправи одржаној дана 26.01.2010. 
године у просторијама Подручне јединице Бијељина.

Чланом 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број: 112/06) прописано је да ако је 
до дана ступања на снагу овог Закона, на грађевинском 
земљишту у државној својини изграђена зграда без 
права коришћења земљишта ради грађења, одно-
сно без одобрења за грађење, за коју се може накнад-
но издати одобрење за грађење према одредбама 
Закона о уређењу простора, Скупштина јединице ло-
калне самоуправе утврдиће право власништва у ко-
рист градитеља, односно његовог правног наследника, 
уз обавезу плаћања накнаде за продато земљиште по 
тржишној вриједности грађевинског земљишта, трош-

кова уређења грађевинског земљишта и накнаде за при-
родне повољности тог земљишта (рента).

Пошто је у поступку утврђено да подносилац 
захтјева тражи да Скупштина општине Бијељина сход-
но члану 47. став 1. Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске утврди право власништва у корист 
градитеља на земљишту на којем су изграђене при-
времене пословне зграде, за које се не може накнадно 
издати одобрење за грађење према одредбама Закона 
о уређењу простора, јасно је да није испуњен пропи-
сани услов из члана 47. став 1. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске, па је и одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и 
против истог није дозвољена жалба, али се може по-
кренути управни спор, тужбом код мјесно надлежног 
Окружног суда, у року од 30 дана од дана пријема овог 
Рјешења.

Тужба се подноси непосредно Суду у два 
истовјетна примјерка, таксирана са 200,00 KM судске 
таксе. Уз тужбу треба приложти копију овог Рјешења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-29/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 58. Закона о уређењу просто-
ра („Службени гласник општине Бијељина”, број: 
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. Статута општи-
не Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на сједници одржаној дана 26. марта 2010. године, 
донијела је

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 

РЕГУЛАЦИОНИХ ПЛАНОВА

1. Именују се чланови Савјета за израду регула-
ционих планова у саставу:

1) МИЋО МИЋИЋ, Начелник општине Бијељина
2) ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ, предсједник Скупштине 

општине Бијељина
3) ЈОВАН ВУКОВЉАК, потпредсjедник Скупшти-

не општине Бијељина
4) ДУШАН ВУЛОВИЋ, начелник Одјељења за 

просторно уређење
5) ЈОВАН ГАЈИЋ, одборник у Скупштини општи-

не Бијељина
6) НИКОЛА РОСИЋ, одборник у Скупштини оп-

штине Бијељина
7) СЛОБОДАН МАРКОВИЋ, одборник у Скуп-

штини општине Бијељина
8) ЈУСУФ ТРБИЋ, одборник у Скупштини општи-

не Бијељина
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9) БРАНКА БЛАГОЈЕВИЋ, дипл. инж. архитекту-
ре

10) ЉУБИНКА СТЕВИЋ, дипл. инж. архитектуре
11) МИЛЕНКО КРБАЊЕВИЋ, секретар Савјета

2. Задатак Савјета за израду регулационих плано-
ва је:

• да прати израду планских аката,
• да заузима стручне ставове из области простор-

ног развоја општине,
• да даје стручне ставове у погледу рационалности 

и квалитета предложених планских рјешења,
• - да прати усаглашеност планова вишег и нижег 

реда и њихову усклађеност са 
одредбама Закона о уређењу простора.

3. Ово Рјешење ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-9/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 68/07) 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 26. марта 2010. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ 

ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Разрјешава се вршиоца дужности члана Управ-
ног одбора Аграрног фонда општине Бијељина:

- РАДЕНКО ЛУКИЋ из Бијељине, на лични зах-
тев

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-10/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 4. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и 
члана 35. Статута општине Бијељина („Службени глас-
ник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скуп-
штина општине Бијељина на сједници одржаној дана 
26. марта 2010. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1.  За вршиоца дужности члана Управног одбора 
Аграрног фонда општине Бијељина, именује се:

- НЕВЕНКА СЕКУЛИЋ - из Бијељине

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-11/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 195. Закона о водама (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број: 50/06) и члана 35. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник оп-
штине Бијељина”, број: 05/05, 06/05 и 06/06), Скупшти-
на општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. 
марта 2010. године, донијела је

ПРОГРAM 
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ 
ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ 

НАКНАДА

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 вода-
ма, пружања заштите акватичних, полуакватичних и 
копнених екосистема, организовања одбране од попла-
ва, као и предузимања осталих радњи везано за рацио-
нално и економично коришћење вода.

Коришћење вода подразумијева и плаћање на-
кнада за захватање површинских и подземних во-
да, а јединица за обрачун накнада је један метар куб-
ни. Средства за обављање послова и задатака као 
и функционисање и одржавање некретнина и во-
дних објеката од општег значаја очување вриједности 
изграђених водних објеката и система, предузимање 
мјера јавног инвестирања и капитална изградња во-
дних објеката обезбјеђују се између осталог и из посеб-
них водних накнада, прихода на основу закупа јавног 
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водног добра, буџета Републике Српске, јединице ло-
калне самоуправе и донација.

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ

Посебне водне накнаде представљају приход на 
основу:

а) Накнада за захватање и коришћење воде и 
то: за пиће и јавно водоснадбијевање, коришћење ми-
нералних вода за флаширање, коришћење воде за 
наводњавање, узгој рибе у кавезима, употреба воде за 
индустријске и сличне процесе, употреба воде за друге 
намјене за људску употребу.

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 за-

штиту од вода пољопривредног, грађевинског и шум-
ског 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 стручно-
техничке послове односно: израду привремених пла-
нова 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 ра-
да и функционисања јавних предузећа за воде, трошко-
ве изградње водних објеката и система.

Сходно горе наведеном приходи прикупљени на 
бснову посебних водних накнада намјенски ће се кори-
стити за:
I) Потребе ЈП “Воде” Бијељина

а) Шљунчање и грејдерисање путева у  
ХМ систему Бијељина II . . . . . . . . . .45.000,00 KM

б) Инвестиционо одржавање терцијалне  
каналске мреже . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.000,00 KM

в) Изградња мостова у мјесним  
заједницама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,00 KM

г) Цијеви 0 200 до 0 1000 за цјевасте  
пропусте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000,00 KM

д) Каналисање путева, уређење одрона и израда 
пропуста у мјесним заједницама . . .50.000,00 KM

УКУПНО
за потребе ЈП “Воде” Бијељина: . . . . . . . .195.000,00 KM

II) Потребе Административне службе општине 
Бијељина 

а) Санација локалних водовода у основним  
школама на подручју општине Бијељина  
(разлика срестава) . . . . . . . . . . . . . . .29.140,00 KM

4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА

 Средства прикупљена у буџет општине на име 
посебних водних накнада су намјенска и могу се кори-
стити на начин прописан Законом о водама и овим Про-
грамом.

Надзор и координацију над спровођењем овог 
Програма и намјенским трошењем новца од посебних 
водних накнада вршиће Министарство пољопрвреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске и над-
лежно Одјељење.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-27/10 ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној само-
управи (“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и чла-
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцегови-
не (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06, 70/06 i 12/09) и члана 13. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине 
Бијељина”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП-32 (ц2 1 Лот)/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под ред-
ним бројем: СКП-32 (ц2 1 Лот)/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка услуга:

Уређење водотока, ископа канала, изградња и 
реконструкција мостова и санација водоводних мрежа 
у школским објектима на подручју општине Бијељина 
- Израда идејног пројекта на дијелу канала Дашница од 
моста у улици Незнаних јунака до моста у улици Цара 
Душана - лијева и десна страна

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM
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Средства се обезбјеђује са буџетске ставке: “Ра-
чун посебних намјена - накнаде за кориштење вода”.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се Пре-
говарачки поступак без објављивања обавјештења о 
набавци са групом аутаора у саставу: Дијана Глишић, 
Звјездан Аврамовић, Небојша Дурић и Александар 
Пантелић

V

Крајњи рок за реализацију јавне набавке је 35 
(тридесетпет) календарских дана од дана потписивања 
Уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијенатехнички 
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 општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-62/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоупра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04 
и 42/05) 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. Пра-
вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА, ШИФРА: СКП -14/10

I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
СКП - 14/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка радова: Изградња и реконструкција јавне 
расвјете на подручју сеоских мјесних заједница општи-
не Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 300.000,00 KM.

Реализацију прдметних радова ће суфинасирати 
грађани мјесних заједница са учешћем од 50%.

Дио средстава у износу од 150.000,00 KM ће обе-
збедити општина, и то 100.000,00 KM из буџета за 2010. 
годину, a 50.000,00 KM из буџета за 2011. годину, док ће 
преостали дио обезбједити грађани мјесних заједница 
уплатом предвиђеног новчаног износа на рачун општи-
не Бијељина или прибављањем половине потребног 
електро материјала и опреме.

Буџетска ставака са које општина обезбјеђује 
дио средстава за реализацију предметниих радова је: 
“Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водо-
водна и електро мрежа и канализација)-буџет и кре-
дитна средстава”, економски код 821 600, потрошачка 
јединица 0005170.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз от-
ворени поступак са закључењем оквирног споразума.

V

Предвиђени рок за реализацију радова које су 
предмет ове јавне набавке је од дана закључења уговора 
до 10.07.2011. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру 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 општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-63/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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Ha основу члана члана 72. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набав-
кама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 13. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине доноси:

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА,  
ШИФРА: ИП -02/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шиф-
ром: ИП - 02/10

II

За потребе Одјељења за инспекцијске послове, 
вршиће се јавна набавка услуга под називом: Извршења 
рјешења пољопривредне и еколошке инспекције током 
2010. године.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацијујавне набавке је 25.000,00 KM.

Средства се обезбјеђују из буџета општине за 
2010. годину, са буџетске ставке: “Извршења рјешења 
по налогу пољопривредне и еколошке инспекције”, еко-
номски код: 613 900, потрошачкајеиница: 0005220.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
поступак конкурентског захтјева без објављивања 
обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију услуга, које су 
предмет јавне набавке, је од дана закључења уговора до 
31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру 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 општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-64/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04 и 42/05 ) и члана 4. Закона о јавним набав-
кама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 13. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине доноси :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА шифра: ОП-06/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
ОП-06/10

II

За потребе Службе заједничких послова, вршиће 
се јавна набавка роба под називом: Набавка службене 
одјеће и обуће током 2010. године.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 20.000,00 KM.

Средства за наведену јавну набавку роба ће се 
обезбједити из буџета општине, са буџетске ставке 
“Набавка материјала”, економски код 613 400, потро-
шачка јединица 0005240.

IV

Предметна јавна набавка роба ће се спрове-
сти путем конкурентског захтјева са објављивањем 
обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију уговорних  
обавеза је од дана закључења уговора до 15.06.2010. го-
дине.
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VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру 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 општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-65/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона 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 ра-
дова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине доноси:

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке број СКП-13/10

I

У поступку јавне набавке путем преговарач-
ког поступка без објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку услуга: Кошење 
и грабање градског парка, на основу члана 49.3ако-
на о професионалној рехабилитацији, оспособљавању 
и запошљавању инвалида(„сл.гласник PC” бр.98/04 и 
91/06) , позван је понуђач:

ДОО ”ПАТРИОТ” Бијељина.

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава услове  из тендерске документације, 
те је након извршених преговора прихваћена понуда

ДОО “ПАТРИОТ” Бијељина.”,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
74.792,00 KM

IV

Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријема исте.

Приговор се подноси Начелнику општине, писме-
но, а може се изјавити и на записник код овог органа.

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-53/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона 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-
ник општине 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 број ОП-01/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објаљивања обавјештења о набав-
ци, а која се односи на набавку услуга :” Испитивање 
ставова грађана општине Бијељина о тренутном стању 
у општини као и о жељеним правцима развоја општи-
не”, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Intermezzo” Бања Лука
2. ДОО „Prime communications“ Бања Лука
3. ДОО „Фабрика“ Сарајево

II

Након разматрања приспјелих пону-
да установљено је да исте испуњавају све услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на осно-
ву наведеног критеријума - најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде извршено вредновање,

1.ДОО„ Prime communications “ Бања Лука14.040,00 KM

2.ДОО „ Intermezzo” Бања Лука16.731,00 KM

3.ДОО „ Фабрика “ Сарајево18.252,00 KM
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и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Prime communications“ Бања Лука,
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 
14.040,00 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.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-38/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона 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 ра-
дова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА у поступку 

јавне набавке број :СКП-08/10

I

У поступку јавне набавке путем Преговарач-
ког поступка без објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку услуга: “Уређење 
улазно-излазних праваца и обале канала Дашница на 
подручју града Бијељина, на основу члана 49. Зако-
на о професионалној рехабилитацији, оспособљавању 
и запошљавању инвалида (“Службени гласник 
PC” број:98/04 и 91/06) позван је понуђач: Д.О.О.  
“ПАТРИОТ”, Бијељина.

II

Након разматрања приспјеле понуде је 
установљено да иста испуњава услове из тендер-
ске документације, те је након извршених преговора 

прихваћена понуда:

Д.О.О. “ПАТРИОТ”, Бијељина
са понућеном цијеном у бруто износу од:
54.995,00 KM

III

Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријема исте.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-52/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона 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 ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине 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 број: ДД-03/10

I

У поступку јавне набавке путем Конкурент-
ског захтјева без објављивања обавјештења о набав-
ци, а која се односи на набавку радова: “Извођење ра-
дова на изградњи темеља и подне плоче Дома културе 
у Остојиђеву - I фаза извођења радова на иградњи До-
ма културе у Остојићеву, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

1. Д.О.О. ”Призма”, Бијељина
2. Д.О.О. “MD Peric company” Бијељина
3. Д.О.О. “Бук промет” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда је 
установљено да све достављене понуде испуњавају 
услове предвиђене тендерском документацијом.
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На основу критеријума дефинисаног као најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде извршено је 
вредновање и утврђена следећа ранг листа:

Р.бр.Назив понуђачаУкупна цијена
(са ПДВ-ом)

1.Д.О.О. “MD Peric company” Бијељина35.000,00 KM
2.Д.О.О. “Бук промет” Бијељина41.995,45 KM
3.Д.О.О. “Призма” Бијељина42.294,30 KM

III

Ha основу извршеног вредновања оцјењено је да 
је најповољнији понуђач којем ће бити додјељен Уго-
вор:

ДОО “MD PERIC COMPANY“ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
35.000,00 KM

IV

Против ове одлуке сваки од понуђача има право 
да поднесе писмени притовор у року од пет дана од да-
на пријема исте.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-60/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона 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-
ник општине 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 број КНО-02/10

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 

која се односи на набавку услуга :’Медијско праћење 
путем штампаних медија активности Административ-
не службе општине Бијељина, Начелника општине, 
Предсједника СО-е током 2010.године”, на преговоре је 
позван понуђач:

1. ДОО НИГД „OG PRESS” Бања Лука

II

Након разматрања достављене понуде, 
установљено је да иста испуњава све услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је након извршених 
преговора, прихваћена понуда:

ДОО НИГД „OG PRESS” Бања Лука,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
13.500,00 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.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-61/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона 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 ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине 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 број СКП-18/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци, а која се односи на набавку услуга: ”Редов-



Број 5   -   Страна 140 Службени гласник Општине Бијељина 30. 03. 2010.

но одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације 
на подручју општине Бијељина”, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

1. ДОО „СПАРК” Бијељина
2. ДОО „ К-ИНЕЛ” Источно Сарајево
3. ДОО „ Телефонија Видаковић” Добој

II

Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуде ДОО”Спарк”Бијељина и 
ДОО”К-Инел”Источно Сарајево не испуњавају усло-
ве предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што у понуди ДОО”СПАРК” Бијељина недостаје:

• Банкарска гаранција за озбиљност понуде у изно-
су од 2.000,00 КМ (тачка 5.20.општег дијела тен-
дерске документације)

• Увјерење о плаћеним доприносима за 
здравство,издато од надлежне институције, са 
датумом измирења не старијим од три мјесеца 
рачунајући од дана предаје понуде и Увјерење о 
плаћеним доприносима за пензионо осигурање 
издато од надлежне институције, са датумом 
измирења не старијим од три мјесеца рачунајући 
од дана предаје понуде ( тачка 6.1. општег дијела 
тендерске документације)

• Документација којом се доказује стручна квали-
фикованост запослених: овјерена копија дипло-
ме и Увјерење о положеном стручном испиту 
за једног дипломираног инжењера електротех-
нике, овјерена копија дипломе и Увјерење о по-
ложеном стручном испиту за једног електротех-
ничара и овјерена копија Увјерења о положеном 
испиту за једног руковаоца хидрауличном ма-
шином (тачка 2. посебног дијела тендерске 
документације)

• Документација којом се доказује технич-
ка опремљеност понуђача: овјерена копија 
саобраћајне дозволе и атест испитивања, упо-
требна дозвола за једну корпу висине до 15 мета-
ра, овјерену копију саобраћајне/употребне дозво-
ле за један ровокопач ( тачка 3. посебног дијела 
тендерске документације)

• Документација којом се доказује специфично ис-
куство понуђача на истим или сличним посло-
вима ( референтност): копије уговора са ори-
гиналним изјавама инвеститора о успјешно 
реализованим пословима (тачка 4. посебног 
дијела тендерске документације). 

У понуди ДОО”К-ИНЕЛ” Источно Сарајево 
недостаје :

• Банкарска гаранција за озбиљност понуде у изно-
су од 2.000,00 KM (тачка 5.20.општег дијела тен-
дерске документације)

• Документација којом се доказује стручна квали-
фикованост запослених: овјерена копија дипло-
ме и Увјерење о положеном стручном испиту за 

једног дипломираног инжењера електротехнике, 
овјерена копија дипломе и Увјерење о положе-
ном стручном испиту за једног  електротехни-
чара  и  овјерена  копија  Увјерења  о  положе-
ном  испиту  за једног руковаоца хидрауличном 
машином( тачка 2. посебног дијела тендерске 
документације)

• Документација којом се доказује технич-
ка опремљеност понуђача: овјерена копија 
саобраћајне дозволе и атест испитивања, упо-
требна дозвола за једну корпу висине до 15 мета-
ра, овјерену копију саобраћајне/употребне дозво-
ле за један ровокопач (тачка 3. посебног дијела 
тендерске документације)

• Документација којом се доказује специфично ис-
куство понуђача на истим или сличним посло-
вима( референтност): копије уговора са ори-
гиналним изјавама инвеститора о успјешно 
реализованим пословима (тачка 4. посебног 
дијела тендерске документације)

Понуда ДОО „Телефонија Видаковић” Добој ис-
пуњава све услове предвиђене тендерском документа-
цијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде оцјењено даје 
најповољнији понуђач:

ДОО „Телефонија Видаковић” Добој,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
39.992,94 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.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-49/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона 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 
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(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине 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 број СКП-37( ц1,9 лотова)/10

I

У поступку јавне набавке путем отворног поступ-
ка, а која се односи на набавку радова:”Уређење водо-
тока, ископа канала, изградња и реконструкција мосто-
ва и санација водоводних мрежа у школским објектима 
на подручју општине Бијељина “, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

Лот 1: Уклањање постојећег и изградња новог моста на 
локалном путу Л-1 у МЗ Бјелошевац-Ченгић

1. ДОО „ ПГП Градитељ” Бијељина
2. ДОО „ Радиша”Бијељина
3. ДОО „ DMS company” Средња Чађавица
4. АД „Бијељина пут”Бијељина
5. ДОО „Бук промет”Бијељина

Лот 2: Уклањање постојећег и изградња новог моста на 
некатегорисаном путу у МЗ Загони Средњи-Ковачићи

1. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина
2. ДОО „Радиша”Бијељина
3. ДОО „DMS company”Средња Чађавица
4. АД „Бијељина пут”Бијељина
5. ДОО „Бук промет”Бијељина

Лот 3: Изградња моста у Мјесној Заједници Чађавица-
Божићи

1. ДОО „ПГП Градитељ”Бијељина
2. ДОО „Радиша”Бијељина
3. ДОО „DMS  company”Средња Чађавица
4. АД „ Бијељина пут”Бијељина
5. ДОО „Бук промет”Бијељина

Лот 4: Ископ канала код АТЦ-а са рјешавањем одводње 
испод надвожњака на локалном путу Л-33 (Бијељина 
АТЦ-В.Обарска)

1. ДОО „Радиша” Бијељина
2. АД „Бијељина пут” Бијељина
3. ДОО „Бук промет” Бијељина

Лот 5: Чишћење и регулација водотока у МЗ Горња Бу-
ковица (пут кроз поља према Доњој Буковици)

1. ДОО„ПГП Градитељ” Бијељина
2. ДОО „Радиша” Бијељина
3. ДОО „DMS  company”Средња Чађавица
4. ВП „Семберија” Бијељина
5. АД „Бијељина пут” Бијељина
6. ДОО „Бук промет” Бијељина

Лот 6: Чишћење и регулација водотока у МЗ Доња 
Чађавица (поред подручне основне школе)

1. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина
2. ДОО „Радиша” Бијељина
3. ДОО „DMS  company”Средња Чађавица
4. ВП „Семберија” Бијељина
5. АД „Бијељина пут” Бијељина
6. ДОО „Бук промет” Бијељина

Лот 7: Чишћење и уређење корита ријеке Јање у МЗ 
Јања у дужини од око 500 м1

1. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина
2. ДОО „Радиша” Бијељина
3. ДОО „DMS  company”Средња Чађавица
4. ВП „Семберија” Бијељина
5. АД „Бијељина пут” Бијељина
6. ДОО „Бук промет” Бијељина

Лот 8: Изградња моста на локалном путу Л-12 у МЗ 
Доња Чађавица-испод Ђурђиног брда

1. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина
2. ДОО „DMS  company”Средња Чађавица
3. АД „Бијељина пут” Бијељина
4. ДОО „Бук промет” Бијељина

Лот 9: Чишћење канала “ Ј-2” у МЗ Јања, Ново Насеље
1. ДОО „Радиша” Бијељина
2. ДОО „DMS  company”Средња Чађавица
3. ВП „Семберија” Бијељина
4. АД „Бијељина пут” Бијељина
5. ДОО „Бук промет” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих пону-
да установљено је да исте испуњавају све услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на осно-
ву наведеног критеријума - најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде извршено вредновање,

Лот 1: Уклањање постојећег и изградња новог моста на 
локалном путу Л-1 у МЗ Бјелошевац-Ченгић

1.ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина29.470,96 KM

2.ДОО „Бук промет”Бијељина30.870,00 KM

3.АД „Бијељина пут”Бијељина31.329,42 KM

4.ДОО”Радиша”Бијељина31.615,82 KM

5.ДОО „DMS company” Средња Чађавица36.081,44 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 1:

ДОО”ПГП Градитељ” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
29.470,96 KM
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Лот 2: Уклањање постојећег и изградња новог моста 
на некатегорисаном путу у МЗ Загони Средњи-
Ковачићи

1.ДОО „DMS company” Средња Чађавица29.889,70 KM

2.АД” Бијељина пут” Бијељина30.220,42 KM

3.ДОО”Бук промет”Бијељина31.500,33 KM

4.ДОО”Радиша”Бијељина31.849,02 KM

5.ДОО”ПГП Градитељ”Бијељина32.026,26 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 2:

ДОО „DMS company” Средња Чађавица
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
29.889,70 KM

Лот 3: Изградња моста у Мјесној Заједници Чађавица-
Божићи

1.АД ”Бијељина пут” Бијељина34.740,96 KM

2.ДОО ”Бук промет” Бијељина36.963,37 KM

3.ДОО ”ПГП Градитељ” Бијељина37.154,76 KM

4.ДОО „DMS company” Средња Чађавица39.633,48 KM

5.ДОО ”Радиша” Бијељина40.081,88 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 3:

АД ”Бијељина пут” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
34.740,96 KM

Лот 4: Ископ канала код АТЦ-а са рјешавањем одводње 
испод надвожњака на локалном путу Л-33 
(Бијељина АТЦ-В.Обарска)

1.АД ”Бијељина пут” Бијељина36.721,21 KM

2.ДОО ”Бук промет” Бијељина39.184,78 KM

3.ДОО ”Радиша” Бијељина40.475,25 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 4:

АД ”Бијељина пут” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
36.721,21 KM

Лот 5: Чишћење и регулација водотока у МЗ Горња Бу-
ковица (пут кроз поља према Доњој Буковици)

1.ДОО ”Бук промет” Бијељина49.902,50 KM

2.АД ”Бијељина пут” Бијељина50.979,50 KM

3.ДОО ”Радиша” Бијељина51.505,00 KM

4.ВП ”Семберија”Бијељина51.893,00 KM

5.ДОО ”ПГП Градитељ”Бијељина52.074,00 KM

6.ДОО „DMS company” Средња Чађавица53.060,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 5:

ДОО ”Бук промет” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
49.902,50 KM

Лот 6: Чишћење и регулација водотока у МЗ Доња 
Чађавица (поред подручне основне школе)

1.ДОО ”Радиша” Бијељина12.339,50 KM

2.ДОО ”ПГП Градитељ”Бијељина13.555,00 KM

3.АД ”Бијељина пут”Бијељина13.743,90 KM

4.ДОО „DMS company” Средња Чађавица14.352,00 KM

4.ДОО”Бук промет”Бијељина15.165,00 KM

5.ВП”Семберија”Бијељина16.825,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 6:

ДОО”Радиша” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
12.339,50 KM

Лот 7: Чишћење и уређење корита ријеке Јање у МЗ 
Јања у дужини од око 500 м1

1.ДОО „DMS company” Средња Чађавица44.900,00 KM

2.АД”Бијељина пут”Бијељина45.500,00 KM

3.ДОО”Бук промет””Бијељина46.000,00 KM

4.ДОО”ПГП Градитељ”Бијељина47.000,00 KM

5.ВП “Семберија”Бијељина47.500,00 KM

5.ДОО”Радиша”Бијељина47.800,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 7:

ДОО „DMS company” Средња Чађавица
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
44.900,00 KM
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Лот 8: Изградња моста на локалном путу Л-12 у МЗ 
Доња Чађавица-испод Ђурђиног брда

1.ДОО”ПГП Градитељ”Бијељина34.585,79 KM

2.ДОО”Бук промет””Бијељина35.306,60 KM

3.АД ”Бијељина пут”Бијељина36.064,68 KM

4.ДОО „DMS company” Средња Чађавица41.369,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 8:

ДОО ”ПГП Градитељ” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
34.585,79 KM

Лот 9: Чишћење канала “ Ј-2” у МЗ Јања, Ново Насеље

1.ВП ”Семберија”Бијељина39.966,00 KM

2.АД ”Бијељина пут”Бијељина40.537,50 KM

3.ДОО „DMS company” Средња Чађавица40.546,00 KM

4.ДОО ”Радиша”Бијељина43.230,00 KM

5.ДОО ”Бук промет”Бијељина44.400,00 KM

и оцјењено даје најповољнији понуђач за лот 9:

ВП ”Семберија” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
39.966,00 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.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-32/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-

кона 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 ра-
дова (“СЛ.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
у поступку јавне набавке број :ДД-29/10, број: 

02-404-13/10 од 10.03.2010.године

I

У поступку јавне набавке путем Отвореног по-
ступка са закључивањем оквирног споразума, а која 
се односи на набавку роба: “Набавка спортских рек-
визита за потребе спортских такмичења основних и 
средњих школа на општинским, регионалним и репу-
бличким такмичењима у 2010. и 2011. години и за двије 
уличне трке и за два кроса, Одлуком о резултатима 
окончаног поступка и избору најповољнијег понуђача 
број:02-404-13/10 од 10.03.2010. године изабран је као 
најповољнији понуђач д.о.о. “Toп спорт” Бијељина.

II

Дана 16.03.2010.године од стране понуђача 
д.о.о. “Toп спорт” Бијељина достављен је допис којим 
одустаје од додјеле Уговора.

III

У складу са чланом З9.став 2 тачка а) и д) Уго-
вор се додјељује понуђачу СТР и комисион “Гарфилд” 
Бијељина који је по редослиједу одмах након понуде 
најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

IV

Против ове одлуке сваки од понуђача има право 
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од да-
на пријема исте.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-13/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина је донио

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ број: 02-014-1-1123/09 

од 28.12.2009. године

I

У поглављу 2. став 1. Одлуке број: 02-014-1-
1123/09 од 28.12.2009. године у тачки 8. послије ријечи 
„математика” брише се слово „и”, а послије тачке 9. 
додаје се тачка 10. која гласи:

„Мирић  Мирјани,  студенту  3  године  Факулте-
та  пословне  економије у Бијељини”.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-1--325/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина” број 5/5 и 
6/6), члана 4. Одлуке о критеријумима, начину и по-
ступку расподјеле средстава за пројекте борбе про-
тив штетних утицаја организацијама и удружењима на 
подручју општине Бијељина („Службени гласник оп-
штине Бијељина” број 13/07 и 3/09 ) и Одлуке о буџету 
општине Бијељина за 2010. годину („Службени глас-
ник општине Бијељина”, број 31/09) Начелник општине 
Бијељина расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА БОРБЕ 

ПРОТИВ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Расписује се јавни оглас за предлагање програма-
пројеката борбе против штетних утицаја на подручју 
општине Бијељина за финансирање и суфинансирање 
у складу са Одлуком о критеријима, начину и по-
ступку расподјеле средстава за пројекте борбе про-
тив штетних утицаја организацијама и удружењима, 
на подручју општине Бијељина из средстава буџета 
општине Бијељина са буџетске ставке 614 300 - Бор-
ба против штетних утицаја по пројектима у износу од 

9.000,00 KM
Средства се додјељују организацијама и 

удружењима који су регистровани у Босни и Херцего-
вини, односно Републици Српској и имају сједиште на 
подручју општине Бијељина, чији су пројекти канди-
довани за финансирање, или суфинансирање из буџета 
општине Бијељина, а реализоваће се до краја календар-
ске године.

III

Средства планирана у буџету општине Бијељина 
за ове намјене, расподјељују се у складу са Одлу-
ком о критеријима, начину и поступку расподјеле 
средстава за пројекте борбе против штетних утицаја 
организацијама и удружењима на подручју општине 
Бијељина чији се програми-пројекти односе на:

1. Малољетничку деликвенцију,
2. Борбу против наркоманије,
3. Превенцију болести које настају као посљедица 

конзумирања дроге( АИДС и друге),
4. Борбу против алкохолизма и дуванских произ-

вода.

IV

Пројекти који се не могу пријавити и финансира-
ти или суфинансирати из ових буџетских средстава су :

• пројекти који се базирају на инвестицијским 
улагањима, изградњи и адаптацији објеката, ку-
повини опреме и слично,

• пројекти који се искључиво односе на 
једнократне манифестације, као на примјер 
конференције, округле столове, семинаре, про-
славе годишњица, излети и слично, осим у 
случајевима када су наведене активности дио 
трајнијег и свеобухватнијег пројекта,

• организације чија се дјелатност финансира посеб-
ним прописима и за које су предвиђена посебна 
средства у буџету општине Бијељина.

V

Организације и удружења подносе пријаве на 
јавни оглас на обрасцу за пријаву који прописује 
Комисија за расподјелу средстава намијењених за 
пројекте борбе против штетних утицаја.

Уз пријаву се прилаже:
1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у 

Бијељини,
2. ЈИБ
3. Изјава партнера, суфинансијера о начину учешћа 

у пројекту,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу 

средстава,
5. Доказ да је удружење обезбиједило дио сред-

става из других извора за пројекат ако тражи 
суфинансирање,
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6. Изјава овлаштеног лица да није добила сред-
ства од другог донатора за пројекат, или дио 
пројекта, којим аплицира на јавни оглас.

Удружења којима су додијељена средства за 
финансирање у претходној години, дужна су приложи-
ти наративни и финансијски извјештај о реализацији 
програма/пројекта уколико то раније нису учинила.

VI

Поред критерија и услова из тачке III и IV овог 
конкурса, апликанти су обавезни доставити уго-
вор о суфинансирању и испунити пријавни обра-
зац за суфинансирање за дио трошкова у реализацији 
пројекта.

Сви обрасци се могу преузети у згради Скупшти-
не општине Бијељина, соба 17 или на сајту општине 
Бијељина.

VII

Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”

Пријаве на јавни оглас са потребном документа-
цијом, у запечаћеној коверти предати у писарници Ад-
министративне службе општине Бијељина или слати 
путем поште на адресу:

Република Српска
Административна служба општине Бијељина
Краља Петра Карађорђевића 1
Комисија за расподјелу средстава за финансирање 

пројеката борбе против штетних утицаја на подручју 
општине Бијељина са назнаком: HE OTBAPAJ!

VIII

О резултатима конкурса за избор најповољнијих 
пројеката, сви учесници ће бити обавијештени писме-
ним путем.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ 
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-54-3/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина” број 5/5 и 6/6), 
члана 4. Одлуке о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава омладинским организацијама и 
удружењима на подручју општине Бијељина („Служ-
бени гласник општине Бијељина” број 13/07 и 3/09 ) 
и Одлуке о буџету општине Бијељина за 2010. годину 

(„Службени гласник општине Бијељина”, број 31/09) 
Начелник општине Бијељина расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС 
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ 

ПРОЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ 
БИЈЕЉИНА

I

Расписује се јавни оглас за предлагање програ-
ма - пројеката омладинских организација и удружења 
на подручју општине Бијељина за финансирање и 
суфинансирање у складу са Одлуком о критеријумима, 
начину и поступку расподјеле средстава омладинским 
организацијама и удружењима на подручју општи-
не Бијељина из буџета општине Бијељина са буџетске 
ставке 614 300 - Финансирање пројеката из области 
омладинског организовања у износу од 15.000,00 KM.

II

Средства се додјељују омладинским организа-
цијама и удружењима која су регистрована на подручју 
општине Бијељина и уписана у Регистар омладинских 
организација за општину Бијељина, чији су пројекти 
кандидовани за финансирање или суфинансирање из 
буџета општине Бијељина, а реализоваће се до краја ка-
лендарске године.

III

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

IV

Пројекти који се не могу пријавити, финансирати 
или суфинансирати из ових буџетских средстава су:

• пројекти који се базирају на инвестиционим 
улагањима, изградњи и адаптацији објеката, ку-
повини опреме и слично,

• пројекти који се искључиво односе на 
једнократне манифестације, као на примјер 
конференције, округле столове, семинаре, про-
славе годишњица, излети и слично, осим у 
случајевима када су наведене активности дио 
трајног и свеобухватнијег пројекта,

• организације чија се дјелатност финансира посеб-
ним прописима и за које су предвиђена посебна 
средства у буџету општине Бијељина.

V

Организације и удружења подносе пријаве на 
јавни оглас на обрасцу за пријаву који прописује 
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Комисија за расподјелу средстава намјењених омла-
динским пројектима.

Уз пријаву се прилаже :
1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у 

Бијељини,
2. ЈИБ
3. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу 

средстава,
4. Изјава овлашћеног лица да није добила средства 

од другог донатора за пројекат или дио пројекта 
којим аплицира на јавни оглас,

VI

Поред критеријума и услова из тачке 3 и 4 овог 
конкурса, апликанти су обавезни доставити уго-
вор о суфинансирању и испунити пријавни обра-
зац за суфинансирање за дио трошкова у реализацији 
пројекта.

Сви обрасци се могу преузети у згради Скупшти-
не општине Бијељина, соба број 17 или на сајту општи-
не Бијељина.

VII

Јавни оглас остаје отворен 15 дана од да-
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Бијељина”

Пријаве на јавни оглас са потребном 
документацијом, у запечаћеној коверти предати у пи-
сарници Административне службе општине Бијељина 
или слати путем поште на адресу:

Република Српска
Администратвна служба општине Бијељина 
Краља Петра Првог Карађорђевића 1
Комисија за расподјелу средстава за финасирање 

пројеката омладинских организација и других облика 
омладинског организовања, са назнаком: HE OTBAPAJ!

VIII

О резултатима конкурса за избор најповољнијег 
пројекта, сви учесници ће бити обавјештени писменим 
путем.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ 
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-54-2/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина ( 
„Службени гласник општине Бијељина”, број 5/5 и 6/6 ) 
и члана 3. Одлуке о критеријумима, начину и поступ-

ку расподјеле средстава омладинским организацијама 
и удружењима на подручју општине Бијељина („Служ-
бени гласник општине Бијељина”,број 17/07), Начелник 
општине Бијељина, доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА У 
2010. ГОДИНИ

I

У Комисији за расподјелу средстава организа-
цијама и удружењима у 2010. години именују се:

1. Ивана Радонић, предсједник
2. Боро Ђокић, члан
3. Весна Драгић, члан,
4. Петра Стојановић, члан
5. Милан Дакић, члан

II

Задатак Комисије је да :
1. прегледа и оцјени приспјеле пројекте,
2. утврди ранг - листу приједлога финансирања,
3. поднесе Начелнику приједлоге за додјелу сред-

става организацијама и удружењима младих у 
Административној служби општине Бијељина.

III

Послове секретара Комисије обавља Јасна 
Абдулахагић, самостални стручни сарадник спорт и 
физичку културу у Административној служби општи-
не Бијељина.

IV

Мандат Комисије траје до именовања нове 
Комисије.

V

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења , а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02/5-435-1-10/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04, 
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42/05 и 118/05 ) и члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06 ), Начелник општине Бијељина дана 29. мар-
та 2010. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ 
О НАЧИНУ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА О 
ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА РАДА ВАН 

РЕДОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Члан 1.

Одређивање прековременог, ноћног, рада у не-
радне дане и рада у дане празника, у смислу члана 7. 
став 1., члана10. став 1., члана 13. став 1. и члана 14. 
став 2. Правилника о посебним случајевима рада ван 
редовног радног времена (“Службени гласник општи-
не Бијељина”, број: 4/2010) - (у даљем тексту: “Пра-
вилник”), одобрава искључиво Начелник општине 
Бијељина.

Члан2.

Одобрење за одређивање прековременог, ноћног, 
рада у нерадне дане и рада у дане празника даје се на 
обрасцу рјешења који је саставни дио Правилника и ове 
Одлуке, по следећем поступку:

• руководилац основне организационе јединице 
Административне службе општине Бијељина 
попуњава одговарајући образац свим потребним 
подацима, водећи при томе нарочито рачуна о 
навођењу разлога за одређивање поједине врсте 

рада ван редовног радног времена запосленог, са-
гласно одговарајућим одредбама Правилника,

• попуњени образац рјешења руководилац основне 
организационе јединице, без одлагања, доставља 
Начелнику општине на одобрење.
Рјешење о одређивању рада, у смислу става 1. 

овог члана, евидентира се и доставља по поступку 
предвиђеном за евиденцију и доставу аката Начелника 
општине.

ЧланЗ.

У прилогу су: образац Рјешења о одређивању 
прековременог рада (Прилог: 1), образац Рјешења о 
одређивању ноћног рада (Прилог: 2), образац Рјешења 
о одређивању рада у нерадне дане (Прилог: 3), образац 
Рјешења о одређивању рада у дан празника (Прилог: 
4) и образац “Извјештаја о оствареним сатима рада за 
мјесец 2010. године” и чине саставни дио ове Одлуке.

Члан4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”, а примјењиваће се почев од 01. априла 2010. 
године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-20-4/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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