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28. мај 2010. ГОДИНЕ

БРОЈ 10/2010

ГОДИНА XLVI

Ha основу члана 30. алинеја 4. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 35. алинеја 5. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 06/06), Одлуке Скупштине општине Бијељина о првој емисији обвезница јавном понудом 01-022-61/09 од 27. маја 2009. године,
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ДИНАМИЧКОГ ПЛАНА УТРОШКА
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ПРИБАВЉЕНИХ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ
ОБВЕЗНИЦА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о усвајању Динамичког плана утрошка финансијских средстава прибављених путем емисије обвезница општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 39/09), у табеларном
дијелу тачка 4. се мијења и гласи:
„4. Проширивање система гријања
а. демонтажа, превоз и монтажа котла 16 КW са надзором
б. геомеханичко

875.000,00 KM

25.11.
2009.

20.10.
2010.

4.400,00 KM

15.12.
2009.
01.01.
2010.
15.01.
2010.

31.03.
2010.
31.05.
2010.
31.03.
2010.

в. испитивање земљишта Из- 51.000,00 KM
рада пројекта топлане
г. Измјештање настрешнице
5.100,00 KM
за угаљ
д. Проширење топловодне
564.500,00 KM
мреже у ул. Цара Уроша,
Душана Барањина, Бранака
15.12.
Радичевића, Бориса Пас2009.
тернака, 11. новембра и Незнаних јунака
УКУПНО
1.500.000,00 KM

20.06.
2010.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-44/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 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 и 118/05 ), члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ ГРАДСКА ТОПЛАНА У
БИЈЕЉИНИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТОПЛОВОДНЕ
МРЕЖЕ И МОНТИРАЊЕ КОТЛА
Члан 1.
У Одлуци о преносу средстава Јавном предузећу
“Градска топлана” у Бијељини за изградњу топловодне
мреже и монтирање котла (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 31/09), члан 2. мијења се и гласи:
“Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначиће се Јавном предузећу “Градска топлана” у Бијељини према
сљедећим износима и динамици:
• за радове геомеханичких испитивања земљишта
износ од 4.400,00 KM дозначиће се до 31. маја
2010. године
• за измјештање надстрешнице за угаљ износ од
5.100,00 KM дозначиће се до 31. маја 2010. године
• за израду пројекта топлане износ од 51.000,00
KM дозначиће се до 31. маја 2010.године
• за проширење топловодне мреже у Ул. Цара
Уроша Д. Барањина, Б. Радичевића, Б. Пастернака, 18. новембра и Незнаних јунака износ од
564.500,00 KM дозначиће се до 30. јуна 2010. године.
• за радове на демонтажи, превозу и монтажи
котла са надзором износ од 875.000,00 KM дозначиће се до 31. октобра 2010. године.”
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Бијељина
да, на основу ове Одлуке и уз претходну сагласност
Скупштине општине, закључи посебан споразум са
ЈП “Градска топлана” Бијељина o финансирању про-
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ширења система даљинског гријања из средстава прве
емисије обвезница општине Бијељина.

објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.

Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

Број: 01-022-46/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-45/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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 118/08), чланова 13, 17,
22, 29, 30. и 34. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06) 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 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Бијељина”, број: 12/09), у члану 5.
став 4. после ријечи „једнократне ренте” додају се ријечи „те накнаде за трајно коришћење изграђеног и неизграђеног градског грађевинског земљишта (трајна рента) као и комуналне накнаде”.

Ha основу члана 4. Закона о административним
таксама и накнадама - Пречишћени текст („Службени
гласник Републике Српске”, број: 8/09) 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 27. маја2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним
таксама - Пречишћени текст („Службени гласник
општине Бијељина”, број: 7/10) у члану 4. у Тарифи
општинских административних такса додаје се нови
тарифни број 24 који гласи:
“ТАРИФНИ БРОЈ 24
За издавање извода из матичних књига рођених,
вјенчаних и умрлих и увјерења о држављанству на основу захтјева поднијетих електронским путем плаћа се
такса:
1. Када се извод или увјерење доставља на територији Босне и Херцеговине 10,00 KM,
2. Када се извод или увјерење доставља ван територије Босне и Херцеговине 20,00 KM”.

Члан 2.
У члану 45. став 4. ријечи „а преостали дио
земљишта у одређеној површини се умањује за 10 пута”
замјењују се ријечима „а за преостали дио земљишта
накнада се умањује за 90%.”
Члан 3.
У члану 47. став 2. мијења се и гласи „одредбе
претходног става примјењују се код одређивања висине накнаде за коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта, као и стамбених и осталих објеката
чији су власници или корисници лица која примају дјечији додатак или сталну социјалну помоћ”.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-47/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Ha основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и
2. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08, 3/09 и 58/09), члана 30.
алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени
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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 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА У К.О. БИЈЕЉИНА 1 ПРОШИРЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји непокретности- земљишта описаног у члану 1. ове Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкови нотарске обраде уговора и пореза на промет непокретности падају на терет општине
Бијељина.

Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.ч. број 5646/1 у нарави њива 3. класе површине 2258 м2 и њива 2. класе површине 1293 м2, укупне површине 3551 м2, звана Пучилско поље, уписане у зк. уложак број 3047 к.о. Бијељина 1, на којој је у
Б.власничком листу уписан Мухић (Мухамеда) Харис
са правом својине са дијелом 1/1, a y Ц.теретном листу
на основу Рјешења о наслеђивању бр.О-105/93 уписано
је право служности пута преко к.ч. бр. 5646/1 у корист
к.ч.бр. 5646/2, а што одговара к.ч. број 5646/1 у нарави
њива 2. класе површине 1293м2 и њива 3. класе површине 2258м2, укупне површине 3551м2, уписана у Лист
непокретности број 3096 к.о. Бијељина 1, у ком је као
посједник уписан Мухић (Мухамеда) Харис са дијелом
1/1.
Некретнине из става 1. ове Одлуке стичу се ради
проширења Градског гробља према Регулационог плана „Гвоздевићи” Бијељина.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. став 1. ове
Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду од 22,00 КМ/м2, односно за укупну купопродајну
цијену од 78.122,00 KM.
Накнада из става 1. овог члана плаћа се у истом
износу као за сусједну парцелу означену као кч. број
5646/3, према Уговору о купопродаји непокретности
којим је општина Бијељина купила земљиште за проширење гробља, овјереног код Основног суда у Бијељини под Ов. број 080-0-60-06-001429 од 25.07.2006. године.
Члан 3.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука Подручна јединица 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.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-48/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Ha основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и
2. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08, 3/09 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 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА К.Ч. БРОЈ
886/2, 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 886/2 у нарави двориштеокућница површине 30 м2 уписана у Лист непокретности број 4665, к.о. Бијељина 1 (на којој се налази
монтажни објекат површине 17,80 м2 у функцији) на
којој је као посједник уписан Јовановић Цвијетина Љубиша са дијелом 1/1, а која одговара грунтовној парцели
означеној као к.ч. број 886/2 у нарави двориште-окућница површине 30 м2 уписана у зк. уложак број 4574,
к.о. Бијељина 1 на којој је Јовановић Цвијетина Љубиша
уписан са својином са дијелом 1/1.
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”).
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Члан 2.

Члан 1.

Стицање непокретности из члана 1. став 1. ове
Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји за
укупну накнаду од 16.040,00 KM од чега је:
- цијена земљишта у износу од 60 КМ/м2 што за
2
30 м износи 1.800,00 KM, накнада за монтажни објекат
у износу од 14.240,00 KM

На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код РГУ
ПЈ 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.

Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима означеним као к.ч. број 891/2 у нарави њива 1. класе - окућница површине 94 м2 уписана у Посједовни
лист број 2543, к.о. Бијељина 1 (на којој се налазе изграђена два пословна објекта површине 36,90 м2 и површине 16,43 м2, која су у функцији) на којој је као
посједник уписанЛакић Воје Војиславиз Бијељинеса
дијелом 1/1.
Предметна парцела уписана је у зк. уложак број
2512, к.о. Бијељина 1 у ком је ЛакићВоје Војислав из
Бијељине уписан са својином са дијелом 1/1.
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 4.

Члан 2.

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.

Стицање непокретности из члана 1. став 1. ове
Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз
укупну накнаду од 46.164,00 KM од чега је:
• цијена земљишта у износу од 60 КМ/м2 што за
94 м2 износи 5.640,00 KM,
• накнада за 2 пословна објекта у укупном износу
од 40.524,00 KM.

Члан 3.

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: 01-022-49/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Ha основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и
2. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08, 3/09 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 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА К.Ч. БРОЈ
891/2, К.О. БИЈЕЉИНА 1 РАДИ ИЗГРАДЊЕ
КРУЖНОГ ТОКА РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА:
НЕЗНАНИХ ЈУНАКА, СТЕФАНА
ДЕЧАНСКОГ, СРЕМСКЕ И ИВЕ АНДРИЋА

ЧланЗ.
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: 01-022-50/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

28. 05. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/06), члана 348. став 1. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 124/08, 3/09 и 58/09), члана 15. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 112/06), 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 27. маја 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. БРОЈ 3668 К.О.
БИЈЕЉИНА 1
Члан 1.
Под условима и на начин утврђен овом Одлуком
провешће се продаја лицитацијом неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини означеног као:
• к.ч. број 3668 у нарави њива 3. класе површине
280 м2 уписане у посједовни лист број 1098 к.о.
Бијељина на којој је општина Бијељина уписана као корисник земљишта у државној својини
у дијелу 1/1, а која парцела одговара грунтовној
парцели означеној као к.ч. број 3668 у нарави њива 3. класе површине 280 м2 уписане у ЗК извадак број 17355 к.о. Бијељина 1, на којој је општина Бијељина уписана са правом располагања у
дијелу 1/1.
На предметној парцели, која се налази у трећој
стамбено-пословној зони у оквиру Регулационог плана
„Калтиновача”, предвиђена је изградња индивидуалног-стамбеног објекта спратности П+1+Пк.
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Члан 5.

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 15 дана након уплате купопродајне цијене,
о чему ће се сачинити записник о примопредаји.
Члан 6.
Остварена финансијска средства, у смислу ове
Одлуке, биће усмјерена 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: 01-022-51/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Ha основу члана 43. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске”,
број: 106/09), члана 5. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07),
члана 10. Закона о апотекарској дјелатности („Службени гласник Републике Српске”, број: 119/08), 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 27. маја
2010. године, д о н и ј е л а је

Почетна продајна цијена земљишта из члана 1.
ове Одлуке износи 35,00 КМ/м2.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ АПОТЕКЕ „СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА

ЧланЗ.

Члан 1.

Поступак продаје неизграђеног грађевинског
земљишта описаног у члану 1. Одлуке провешће Комисија коју је Скупштина општине Бијељина именовала
Рјешењем број: 01-111-182/09 од 22.07.2009. године.

У Одлуци о оснивању Апотеке „Семберија”
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/94, 5/96 и 12/08), члан 1. мијења се и гласи:

Члан 2.

Члан 4.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, на
благајни продавца.

„Ради обављања дјелатности у области здравствене заштите грађана утврђених Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске”,
број: 106/09), оснива се Апотека „Семберија” Бијељина,
као јавна здравствена установа” .
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Службени гласник Општине Бијељина
Члан 2.

Члан 2. мијења се и гласи:
„Назив установе је: Јавна здравствена установа Апотека „Семберија” Бијељина (У свим члановима у којима се помиње назив здравствене установе користиће се назив: ЈЗУ Апотека „Семберија” Бијељина).

28. 05. 2010.

објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-52/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Члан 3.
Члан 5. мијења се и гласи:
„ЈЗУ Апотека Семберија” Бијељина у оквиру дјелатности:
• Осигурава снабдијевање лијековима и медицинским средствима становништва,
• здравствених установа и других правних лица,
• Врши снабдијевање дјечијом храном и опремом
и дијететским производима
• Врши снабдијевање козметичким и другим средствима за заштиту здравља,
Врши снабдијевање производима биљног поријекла који нису предмет закона који
регулише област лијекова и медицинских средстава,
• Апотекарска дјелатност се обавља у складу са
смјерницама добре апотекарске праксе чија је
примјена обавезна за све магистре фармације,
• Израђује и издаје галенске и магистралне лијекове испитаног квалитета ,
• Прати савремена стручна и научна достигнућа у
области фармакотерапије и пружа грађанима информације о правилној употреби лијекова “.
Члан 4.
Члан 6. мијења се и гласи :
„ЈЗУ Апотека „Семберија” Бијељина може формирати своје организационе јединице - огранке у складу
са Статутом “.
Члан 5.
Члан 10. мијења се и гласи:
„Органи управљања ЈЗУ Апотека „Семберија”
Бијељина су: директор и Управни одбор.
Органе управљања именује и разрјешава оснивач“.

Ha основу члана 121. става 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени глсник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 35. став 1. алинеја 20. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), пресуде Окружног
суда у Бијељини број: Гж-148/05 од 23.08.2006. године
и Закључка Основног суда у Бијељини број: 080-0-107-000 425 од 22.04.2010. године, Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПОНОВНОГ
ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ
СЛУЖБЕНИКА У АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за спровођење поступка поновног избора кандидата за пријем службеника у Административну службу општине Бијељина, по огласу Општинске управе општине Бијељина број: 02.120-13/04 од
17.02.2004. године, именују се:
1. ОСТОЈИЋ ИГОР - предсједник
2. ПАНТИЋ АЦО - члан
3. СОЛДО ХЕРМИНА - члан
4. ПЕРИЋ НАТАЛИЈА - члан
5. ПЕРИЋ ЂОРЂЕ - члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-31/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Члан 6.
У члану 17. брише се ријеч „претходну”.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

Ha основу члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске”, број:
106/09), члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07)

28. 05. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

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 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ „СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности члана Управног одбора Апотеке „Семберија” Бијељина, због истека мандата:
1) ЈОРДАНКА ЂУРИЋ - из Бијељине
2) ДАНКО НОВАКОВИЋ - из Бијељине
3) ВЕСНА ВУКОВИЋ - из Бијељине
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-30/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Ha основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), члана 73.
став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске”, број 106/09), 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 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
„СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Апотеке „Семберија” Бијељина, именују се:
1) ДАНКО НОВАКОВИЋ - из Бијељине
2) ВЕСНА ВУКОВИЋ - из Бијељине
3) БИЉАНА СТАЈИЋ - из Бијељине
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-28/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 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 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и члана
9. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање органа у јавним предузећима и установама чији
је оснивач Скупштина општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/03), члана 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 27. маја 2010. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
„СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
1. У Комисију за избор чланова Управног одбора
Апотеке „Семберија” Бијељина, именују се:
1) БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ
2) МИЛАН САВИЋ
3) ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ
4) ЦИЦА РАДИШИЋ
5) РАДОМИР ЊЕГУШ
2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 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 потрби припреми додатне информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи ранг
листу са кандидатима као и предлог аката за именовање чланова Управног одбора Апотеке „Семберија”
Бијељина, на разматрање и доношење аката за именовање.
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-29/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Ha основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник PC”, број: 41/03) и члана 10. a y вези са чланом 4. Одлуке о утврђивању критеријума за
избор и именовања органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/03),
Скупштина општине Бијељина р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА
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Службени гласник Општине Бијељина
I

Чланова Управног одбора Апотеке “Семберија”
Бијељина (У Управни одбор именују се 3 члана)
II
ОПИС ПОСЛОВА
1. Управни одбор
Управни одбор утврђује пословну политику установе, доноси Статут, усваја извјештаје о пословању
и годишњи обрачун, одлучује о коришћењу средства у
складу са законом,. доноси пословник о раду и обавља
и друге послове који су утврђени законом и Статутом.
III
МАНДАТ
Чланови Управног одбора именују се на период од
четири (4) године.
IV
СТАТУС
Актом о именовању, чланови Управног одбора
не заснивају радни однос. Чланови Управног одбора
остварују право на накнаду у складу са актима Апотеке
“Семберија” Бијељина.
V
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Општи услови за кандидате из тачке I су:
• да су држављани Босне и Херцеговине - Републике Српске
• да су старији од 18 година,
• да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти
у БиХ или Ентитета, 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 IX 1. Устава
БиХ),
• да кандидати нису осуђиваи за кривична дјела
која их чине неподобним за вршење дужности.
VI
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
• висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема,
• познавање проблематике из дјелатности којом се
бави правни субјект,
• познавање садржаја и начина рада органа управљања,
• доказани резултати рада на ранијим пословима.
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VII
СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у складу са Законом о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник PC”, број: 41/03) и Законом о спречавању
сукоба интереса у органима власти Републике Српске
(„Службени гласник PC”, број: 73/08).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
у политичкој странци.
VIII
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у
оригиналу или овјереној копији:
• биографију о кретању у служби, увјерење о држављансту, диплому, личну карту, доказ о радном стажу, овјерену изјаву о испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4. конкурса.
• Увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске,
лично ће доставити увјерење. За кандидате рођене у Републици Српској, а који уђу у ужи избор,
Комисија ће увјерење тражити службеним путем
од надлежног Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “ЕУРО БЛИЦ”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу подносити лично или путем поште, на адресу: Скупштина општине Бијељина - Стручна служба Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1 са назнаком “Комисији за избор”.
X
ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “ЕУРО
БЛИЦ”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-27/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

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 сједници одржаној
дана 27. маја 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
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.
Коришћење вода подразумива 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.
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.
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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.
Сходно горе наведеном приходи прикупљени на
основу посебних водних накнада намјенски ће се користити за :
а) Секундарна и терцијална каналска мрежа на
комасационом подручју Бијељина IV, дио
Секундарног канала Ј-1-1 (преостали дио
од профила 20 до профила 33) ��������������50.000,00 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: 01-022-43/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Ha основу члана 43. алинеја 17. Закона о локалној смоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 18. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине
Бијељина дана 27. маја 2010. године, д о н и о је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ПОТПИСИВАЊА НАЛОГА
ЗА ПЛАЋАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин потписивања налога за плаћање из буџета општине Бијељина и дају
овлашћења лицима за потписивање ових налога који
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Службени гласник Општине Бијељина

се испостављају банкама у обављању платних трансакција са означених рачуна, у складу са Законом о платним трансакцијама (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 12/01).
Члан 2.
Налози за плаћање потписују се колективно (два
потписника) тако да је први потписник обавезно Начелник општине, а други потписник је једно од два лица која Начелник општине овласти за потписивање, у
складу са овом Одлуком.
Изузетно од става 1. овог члана, први потписник
може бити замјеник Начелника општине када је, на основу пуномоћи коју издаје Начелника општине, овлашћен за потписивање налога за плаћање умјесто Начелника општине.
Члан 3.
Поред Начелника општине, ако није у питању
случај из члана 2. став 2. ове Одлуке, налоге за плаћање
потписује начелник Одјељења за финансије или замјеник Начелника општине, као други потписник.
Лични подаци начелника Одјељења за финансије
и замјеника Начелника општине, заједно са њиховим
потписима, уносе се у картон депонованих потписа у
банкама које обављају платне трансакције са означеног
рачуна.
Члан 4.
Прописно попуњен налог за плаћање прво потгасује начелник Одјељења за финансије или замјеник
Начелника општине, на мјесту одређеном за другог
потписника, а затим се налог за плаћање, заједно са документима на основу којих се врши плаћање, доставља
на потпис Начелнику општине.
Изузетно од става 1. овог члана, када је наступио
случај из члана 2. став 2. ове Одлуке, налог за плаћање
потписан од стране начелника Одјељења за финансије, заједно са документима на основу којих се врши
плаћање, доставља се на потпис замјенику Начелника
општине.
Члан 5.
Банка је обавезна да на картону депонованих потписа назначи да је при колективном потписивању налога за плаћање са означених рачуна обавезујући потпис
Начелника општине.
Налози за плаћање који нису потписани од стране Начелника општине не сматрају се ауторизованим и
банка их не може извршавати.
Изузетно од одредби става 1. и 2. овог члана, банка ће на картону депонованих потписа назначити и/или
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обавезујући потпис замјеника Начелника општине односно да се налози за плаћање сматрају ауторизованим
када их потпише замјеник Начелника општине, када је
банци достављена овјерена пуномоћ издата од Начелника општине, у смислу члана 2. став 2. ове Одлуке.
О опозиву пуномоћи из претходног става овог
члана Начелник општине писмено обавјештава банку.
Члан 6.
Лични подаци и потписи лица који су унијети и
депоновани код банака, на основу Одлуке о начину
потписивања налога за плаћање, број: 02-403-1/07 од
04. јануара 2007. године, неће се поново уносити и депоновати само из разлога доношења ове Одлуке.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о начину потписивања налога за плаћање, број:
02-403-1/07 од 04. јануара 2007. године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-403-1/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина дана 17. маја
2010. године, д о н и о је

ОДЛУКУ
О ПРОВОЂЕЊУ РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ
У ОПШТИНИ БИЈЕЉИНА
I
У складу са обавезама преузетим потписивањем
Споразума о сарадњи између општине Бијељина и Савјетодавне службе Међународне финансијске корпорације из Групације Свјетске банке (International Finance
Corporation Advisory Services - IFC AS), Општина
Бијељина прихвата обавезу провођења регулаторне реформе на локалном нивоу.
II
Општина Бијељина ће провести реформу административних поступака које у свом раду примјењује ад-
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министрација Општине.

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

III
Општина Бијељина ће, у периоду након усвајања
препорука за унапређење административних поступака, усвојити, измијенити или допунити све општинске прописе чије усвајање, измјене или допуне буду
предуслов за имплементацију усвојених препорука за
унапређење административних поступака, у складу са
прописима.
IV
Општина Бијељина ће израдити и успоставити Регистар административних поступака који су у надлежности Општине.
V
Административни поступак представља поступак рјешавања предмета од момента подношења захтјева трећег лица до момента одлучивања, тј. одговора
општинске организационе јединице (одјељење, служба, самостални одсјек), a y циљу спровођења општинског прописа или прописа виших органа власти (закона, подзаконског акта).
Административни поступак може бити процедура пријављивања за издавање лиценце, дозволе, сагласности, одобрења, рјешења, закључка, увјерења,
потврде, ауторизације, овлашћења, сертификације, обавјештења, статистичко истраживање и сл.
У ширем смислу, административни поступак
представља процес који подразумијева:
• подношење захтјева од стране физичког/правног
лица надлежној општинској организационој јединици;
• спровођење процедуре по поднесеном захтјеву и
• добијање одговора општинске организационе јединице по предатом захтјеву, у складу са прописима.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-057-2/10
Бијељина,
Датум, 17. 05. 2010. године
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ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП - 48/10
I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
СКП - 48/10
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка радова под називом: Изградња водоводне мреже
у мјесној заједници Бријесница
III
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 средстава”, економски код: 821 600,
потрошачкајединица: 0005170.
IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз отворени поступак.
V
Предвиђени рок за реализацију радова је 60 (шездесет) дана од дана закључења уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

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, 24/06, 70/06 и 12/09) и

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-93/10
Бијељина,
Датум, 18. 05. 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) и 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:
СКП -19 П1 (1 ЛОТ)/10

28. 05. 2010.
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: 02-404-94/10
Бијељина,
Датум, 18. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
Приступа се поновном поступку јавне набавке радова под шифром: СКП - 19 П1 (1 ЛОТ)/10
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка радова под називом: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на
подручју општине Бијељина:

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, 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

ЛОТ 1 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
општине Бијељина.

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:
СКП - 01 П1/10

III

I

Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке за ЛОТ 1 је 85.000,00 KM.
Дио средстава у износу од 70.000,00 KM ce обезбјеђује
из буџета општине за 2010. годину, а дио у износу од
15.000,00 KM из буџета за 2011. годину.

Приступа се поновном постуку јавне набавке услуга под шифром: СКП - 01 П1/10

Буџетска ставка са које се обезбјеђују ова средства је: “Средства за одржавање и заштиту локалних и
некатегорисаних путева - зимска служба и комунална
инфраструктура”, економски код: 613 900, потрошачкајединица: 0005170.
IV
Јавна набавка предметних радова ће се обавити
кроз отворени поступак.
V
Предвиђени рок за реализацију радова је од дана
закључења уговора до 01.05.2011. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка услуга под називом: 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 200.000,00 KM ce обезбјеђује из буџета општине за 2010. годину, износ од 200.000,00 KM из
буџета за 2011. годину, а преостали износ од 40.000,00
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, потрошачкајединица:
0005170.
IV
Јавна набавка предметних услуга ће се обавити
кроз поновљени отворени поступак са закључењем ок-

28. 05. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

вирног споразума на период до 01.07.2012. године.
V
Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана
закључења уговора до 01.07.2012. 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.
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се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
буџетске ставке: “Реконструкција и инвестиционо одржавање-домови културе-кредит”, економски код: 821
600, потрошачка јединица: 0005210.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се поступак конкурентског захтјева са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију радова је 40 (четрдесет) дана од дана увођења у посао одабраног извођача.
VI

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VII

Број: 02-404-92/10
Бијељина,
Датум, 18. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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) и 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: ДЦ-10/10

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-97/10
Бијељина,
Датум, 25. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II

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, 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 :

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се јавна набавка радова под називом: Израда пројектно-техничке документације дома културе у
Кривој Бари и I фаза извођења радова на изградњи дома
културе у Кривој Бари.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:
СКП-30 (Ц1,101 ЛОТ)/10

III

I

Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 36.000,00 KM. Средства

У Одлуци о приступању поступку јавне набавке
радова број: 02-404-83/10 од 20.04.2010. године, обја-

I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
ДЦ-10/10
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28. 05. 2010.
I

вљеној у “Службеном гласнику општине Бијељина”,
број: 7/2010, мијења се шифра јавне набавке тако да ће
умјесто: “СКП-30 (Ц1, 101 Лот)/10”, гласити: “СКП-30
(Ц1, 103 Лота)/10.

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

II

II

У члану II мијења се Лот 75 и гласи: “Асфалтирање дијела улице Цара Уроша у МЗ Дашница 1 (споредни одвојци укупне дужине 147,00 м1)”.
У истом члану из Лота 101 додају се два нова лота 102 и 103 који гласе: “Лот 102: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пучиле, дужине 400,00 м1” “Лот
103: Асфалтирање дијела улице Краља Твртка у МЗ Галац, дужине 120,00 м1”

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка радова под називом: Кошење амброзије на подручју општине Бијељина.

III
У члану III, став 1. Одлуке, максимални износ
бруто средстава од “4.533,025,00 KM” ce замјењује износом “4.552.625,00 KM”, a износ Лота 75 од “45.000,00
KM” ce замјењује износом “12.600,00 KM”, док се иза
Лота 101 додаје: “Лот 102 = 40.000,00 KM” и “Лот 103 =
12.000,00 KM”.
У ставу 2. истог члана, иза ријечи “Реализацију
радова одређених у лотовима од 1 до 85” додају се ријечи: “и лотовима 102 и 103”.
У ставу 4. се износ са којим општина Бијељина учествује у реализацији предвиђених радова од:
“2.540.175,00 KM” замјењује износом: “2.549.975,00
KM”.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-83/10
Бијељина,
Датум, 11. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 75.000,00 KM. Средства
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
буџетске ставке: “Средства за финансирање комуналне потрошње”, економски код: 613 900, потрошачкајединица: 0005170.
IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
поступак конкурентског захтјева без додатног 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 предметних радова је од дана закључења уговора до 31.12.2010. године.
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”.

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, 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: СКП-10/10

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-99/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 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, 24/06, 70/06 и 12/09) и

28. 05. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

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 УСЛУГА ШИФРА: СКП-11/10
I
Приступа се јавној набавци услуга под шифром:
СКП-11/10
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих услуга: Чишћење дивљих депонија на
подручју општине Бијељина.
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Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05, 118/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 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:
СКП -Н- 53/10
I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
СКП -Н- 53/10
II

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 55.000,00 KM. Средства
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
буџетске ставке: “Средства за финансирање комуналне потрошње”, економски код: 613 900, потрошачкајединица: 0005170.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих радова: Санација некатегорисаних макадамских путева у мјесним заједницама Нови, Јања,
Амајлије и Г. Црњелово, у складу са записником комисије за процјену насталих штета од елементарних непогода на грађевинским објектима и путној мрежи.

IV

III

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

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 40.000,00 KM. Средства се
обезбјеђују из буџета општине са позиције: “Буџетска
резерва”, у складу са закључком начелника општине
број: 02-014-1-535/2010 од 19.05.2010. године.

V
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга је од дана закључења уговора до 31.12.2010. године.

IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
поступак конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци
V
Предвиђени рок за реализацију радова је 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора.

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

VI

VIII

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-100/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-101/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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 РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке СКП-02/10
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума :”Одржавање јавне расвјете у граду Бијељина и осталим насељеним мјестима на подручју општине Бијељина “ ,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Елнос БЛ”Бања Лука
2. ДОО „Елмонт”Бијељина
3. ДОО „Телефонија Видаковић” Добој
4. ДОО „Wоrk” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуде ДОО “Елнос БЛ” Бања Лука, ДОО
”Елмонт” Бијељина и ДОО „Wоrk” Бијељина нису испуниле услове предвиђене тендерском документацијом из
разлога што понуђач ДОО”Елнос БЛ”Бања Лука није
доставио доказ о квалификацији за возача (тачка 2. посебног дијела тендерске документације), понуђач ДОО
”Елмонт”Б ијељина је наступио у конзорцијуму са
ДОО ”Инстел” Бијељина,али ниједан од њих не посједује Лиценцу за извођење електро радова за објекте за
које одобрење за грађење издаје надлежно министарство (тачка 1. посебног дијела тендерске документације), a ДОО „Wоrk” Бијељина који је наступио у конзорцијуму са ДОО ”Д-Струја” Бијељина је као доказ о
стручној квалификованости запослених доставио доказ за једног дипломираног инжењера електротехнике и једног инжењера електротехнике који се налазе у
сталном радном односу (овјерена листа од стране по-

28. 05. 2010.

реске управе).Поред наведених инжењера достављен је
и доказ о квалификацији за још једог дипломираног инжењера електротехнике Радоша Којадиновића, који се
не налази у сталном радном односу ни у ДОО „Wоrk”
Бијељина ни у ДОО ”Инстел” Бијељина (не налази се
на овјереној листи Пореске управе). Како је тачком 2.
посебног дијела тендерске документације дефинисано
да се морају приложити докази за два дипломирана инжењера електротехнике, наведени конзорцијум није испунио тражени услов.
Понуда ДОО ”Телефонија Видаковић” Добој у
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском
документацијом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА,, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер је број примљених нрихватљивих понуда мањи од
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретан уговор.
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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-75/10
Бијељина,
Датум, 19. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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 РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-33( 3 лота)/10

28. 05. 2010.
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I

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка , а која се односи на набавку услуга: „Кошење-уређење путних појаса на подручју општине
Бијељина”, понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју општине Бијељина-источни дио
1. ДОО „Радиша” Бијељина
2. ДОО „DMS Соmраnу” Средња Чађавица
3. ДОО „ГМ Пром” Доњи Магнојевић
Лот 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју општине Бијељина-сјеверни дио
1. ДОО ”Радиша” Бијељина
2. ДОО „DMS Соmраnу” Средња Чађавица
3. ДОО „ГМ Пром” Доњи Магнојевић
Лот 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју општине Бијељина-западни дио
1. ДОО ”Радиша” Бијељина
2. ДОО „DMS Соmраnу” Средња Чађавица
3. ДОО „ГМ Пром” Доњи Магнојевић
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање, Лот 1: Кошење-уређење
путних појаса на подручју општине Бијељина-источни
дио
1.

ДОО „Радиша“ Бијељина

16.999,14 KM

2.

ДОО „DMS Соmраnу” Средња Чађавица

20.823,00 KM

3.

ДОО „ГМ Пром“Доњи Магнојевић

21.598,20 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 1:
ДОО”Радиша” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
16.999,14 KM
Лот 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју општине Бијељина-сјеверни дио
1.

ДОО „DMS Соmраnу” Средња Чађавица

32.918,00 KM

2.

ДОО „ГМ Пром“Доњи Магнојевић

34.052,20 KM

3.

ДОО „Радиша“Бијељина

39.096,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 2:
ДОО „DMS Соmраnу” Средња Чађавица
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
32.918,00 KM

Број 10 - Страна 269

Лот 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју општине Бијељина-западни дио
1.

ДОО „DMS Соmраnу” Средња Чађавица

29.920,00 KM

2.

ДОО „ГМ Пром“Доњи Магнојевић

31.132,20 KM

3.

ДОО „Радиша“Бијељина

32.640,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 3:
ДОО „DMS Соmраnу” Средња Чађавица
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
29.920,00 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: 02-404-78/10
Бијељина,
Датум, 19. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На 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 РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ДД-13( 3 лота)/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 објектима за породице са петоро и више дјеце”, понуде су доставили следећи понуђачи:
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Лот 1: Извођење радова на увођењу струје за три
породице са петоро и више дјеце
1. ДОО „Уни-техника” Зворник
2. ДОО „Елмонт” Бијељина
3. ДОО „Инстел” Бијељина
Лот 2: Извођење радова на увођењу воде за три
породице са петоро и више дјеце
1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
2. ДОО „Бук промет” Бијељина
3. ДОО „Инстел” Бијељина
Лот 3: Извођење радова на изградњи септичких
јама за осам породица са петоро и више дјеце
1. ДОО „Жеграп” Бијељина
2. ДОО „Призма”Бијељина
3. ДОО „Зидар Живановић” Бијељина
4. ДОО „Бук промет” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуде ДОО ”Унитехника” Зворник и ДОО
”Жеграп” Бијељина нису испуниле услове предвиђене тендерском документацијом из разлога што у понуди ДОО ”Унитехника” Зворник недостаје Увјерење о
плаћеним пореским обавезама, Увјерење о измирним
индиректним порезима, Увјерење о плаћеним порезима за здравство и Увјерење о плаћеним доприносима за пензионо осигурање (тачка 6.1 тендерске документације), а понуђач ДОО ”Жеграп” Бијељина није
испунио услове предвиђене тачком 6.4.-лот 3,тачка 1
тендерске документације, јер је за лот 3 тражена лиценца о испуњавању услова за грађење објеката високоградње стандардне конструкције бруто грађевинске
површине до 1.500 м2 ,за које одобрење за грађење издаје општински орган управе, издату од стране надлежног министарства, а понуђач је доставио лиценцу о испуњавању услова за грађење објеката хидроградње и
објеката једноставне конструкције бруто грађевинске
површине до 1.000 м2.
Остале понуде у потпуности испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање,
Лот 1: Извођење радова на увођењу струје за три
породице са петоро и више дјеце
1.

ДОО “Елмонт“ Бијељина

8.515,00 KM

2.

ДОО “Инстел“ Бијељина

8.975,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 1:
ДОО ”Елмонт” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
8.515,00 KM

28. 05. 2010.

Лот 2: Извођење радова на увођењу воде за три
породице са петоро и више дјеце
1.

АД“Водовод и канализација“Бијељина

11.877,49 KM

2.

ДОО“Бук промет“Бијељина

12.818,30 KM

3.

ДОО“Инстел“Бијељина

13.824,45 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 2:
АД”Водовод и канализација”Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
11.877,49 KM
Лот 3: Извођење радова на изградњи септичких
јама за осам породица са петоро и више Дјеце
1.

ДОО“Призма“ Бијељина

46.731,20 KM

2.

ДОО“Бук промет“Бијељина

47.774,40 KM

3.

ДОО“Зидар Живановић“ Доња Трнова

49.899,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 3:
ДОО ”Призма” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
46.731,20 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: 02-404-84/10
Бијељина,
Датум, 20. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

28. 05. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

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 БиЗ-03/10
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем
обавјештења о набавци, а која се односи на набавку радова:”Пројектовање и извођење радова на изградњи породичног стамбеног објекта у Великој Обарској”, понуде су доставили следећи понуђачи:
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Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина дана 17. маја
2010. године, д о н и о је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА РЕГУЛАТОРНЕ
РЕФОРМЕ У ОПШТИНИ БИЈЕЉИНА
I

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.

У складу са обавезама преузетим потписивањем
Споразума о сарадњи између општине Бијељина и Савјетодавне службе Међународне финансијске корпорације из Групације Свјетске банке (International Finance
Corporation Advisory Services - IFC AS), a ради спровођења Пројекта регулаторне реформе на општинском
нивоу, именује се Радна група Општине Бијељина у
саставу:
1. Мићо Мићић, руководилац Радне групе
2. Драган Вујић, координатор Радне групе/
координатор Пројекта
3. Предраг Јовић, начелник Одјељења за привреду
и пољопривреду, члан
4. Душан Вуловић, начелник Одјељења за
просторно уређење, члан
5. Симо Божић, начелник Одјељења за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине,
члан
6. Милорад Софренић, начелник Одјељења за
финансије, члан
7. Славко Башић, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности, члан
8. Ненад Радловић, начелник Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту, члан
9. Ристо Савић, начелник Одјељења за
инспекцијске послове, члан
10. Нада Стјепановић, начелник Одјељења за
општу управу, члан
11. Ђорђо Вујановић, руководилац Службе зајавне
набавке, инвестиције и надзор, члан
12. Миодраг Ђукић, начелник Комуналне полиције,
члан
13. Зоран Раниловић, шеф Одсјека за информационе
технологије, члан
14. Игор Остојић, шеф Одсјека за послове
управљања људским ресурсима, члан,
(деташирани службеник).

IV

II

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

Задатак Радне групе је активно учешће у
поступку реформе административних поступака на
нивоу Општине ради квалитетнијег пружања услуга грађанима, привредним и другим субјектима,
унапређења услова, смањења ризика и трошкова пословања.

1. ДОО „Зидар Живановић” Доња Трнова
2. ДОО „Бук промет” Бијељина
3. ДОО „Призма” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.

ДОО „Бук промет“ Бијељина

34.980,52 KM

2.

ДОО „Призма“ Бијељина

35.677,41 KM

3.

ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова

36.019,48 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО “Бук промет” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
34.980,52 KM
III

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-90/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

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

Мандат Радне групе траје до окончања пројектних активности.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-057-3/10
Бијељина,
Датум, 17. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04,42/05 и 11/05) и члана 51. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина,
д о н и о је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
И НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕМ УСЛУГЕ
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ЗА 2010, 2011. И 2012. ГОДИНУ
I
Именује се Комисија за праћење и надзор над
вршењем услуге дезинсекције на подручју општине
Бијељина за 2010., 2011. и 2012. годину, у саставу:
1. Милан Савић, шеф Одсјека за пољопривреду
2. Зоран Перић, пољоприврени инспектор
3. Младен Јовановић, ветеринарски инспектор
4. Јаворка Токановић, санитарни инспектор
5. Милисав Петрић, водопривредни инспектор
II
Задатак Комисије је да прати и врши надзор над
вршењем услуге дезинсекције на подручју општине Бијељина за 2010., 2011. и 2012. годину, у складу са
расписаним тендером, те о томе сачини извјештај и информише Начелника општине.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општинеБијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-26/10
Бијељина,
Датум, 27. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

28. 05. 2010.

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина дана 17. маја
2010. године, д о н и о је

3АКЉУЧAK
О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИКА КОЈИ
ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ У
ОПШТИНИ БИЈЕЉИНА
I
У циљу реализације Пројекта регулаторне реформе у општини Бијељина и у складу са потписаним Споразумом између Општине Бијељина и Савјетодавне
службе Међународне финансијске корпорације из Групације Свјетске банке (International Finance Corporation
Advisory Services - IFC AS), одређују се службеници
у Административној служби општине Бијељина који
ће непосредно учествовати и радити на реализацији
Пројекта и то:
1. Одјељење за привреду и пољопривреду:
• Тања Вујић, шеф Одсјека за привреду
• Милан Савић, шеф Одсјека за пољопривреду
• Миодраг Милинковић, самостални етручни сарадник
2. Одјељење за просторио уређење
• Владо Работа, шеф Одсјека за управно-правне
послове
3. Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине
• Сретен Максимовић, шеф Одсјека за стамбенокомуналне послове
• Томица Стојановић, шеф Одсјека за саобраћај и
комуналну инфраструктуру
• Ханумица Алибеговић, шеф Одсјека за послове
трајне ренте и комуналне накнаде
• Славица Ђукић, самостални стручни сарадник
4. Одјељење за друштвене дјелатности
• Славица Радић, шеф Одсјека за јавне службе, омладину, спорт и физичку културу
• Драган Божић, шеф Одсјека за здравство, породичну и социјалну заштиту, невладине организације, националне мањине и повратнике
5. Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту
• Регина Гернач, шеф Одсјека за управно-правне
послове и заштиту корисника
• Зорица Беновић, самостални стручни сарадник
6. Одјељење за општу управу
• Гордана Петровић, шеф Одсјека за послове
пријемне канцеларије, писарнице и архиве

28. 05. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

• Јован Мићић, шеф Одсјека за матичне послове и
послове мјесних канцеларија
• Игор Остојић, шеф Одсјека за послове управљања људским ресурсима
• Оливера Скочо, самостални стручни сарадник
7. Кабинет Начелника општине
• Славка Митровић, шеф Одсјека за односе
са јавношћу
8. Служба за јавне набавке, инвестиције и надзор
• Оливија Јаковљевић-Текић, шеф Одсјека за јавне
набавке
9. Одсјек за информационе технологије
- Мирко Новаковић, самостални стручни сарадник.
II
Службеници из претходне тачке овог Закључка ће
послове на реализацији Пројекта регулаторне реформе
у општини Бијељина извршавати у сарадњи са Радним
тијелом Општине и стручним консултантима ИФЦ-а.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-057-4/10
Бијељина,
Датум, 17. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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На основу рјешења број 02/3-372-10/10 од 12. 05.
2010. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
203 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ФОНТАНА” БИЈЕЉИНА Ул. Професора
Бакајлића бр: 54, 56 и 58 и Ул: Незнаних јунака бр: 34 и
34 а., БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде “Фонтана”
Ул. Професора Бакајлића бр: 54, 56 и 58 и Ул: Незнаних
јунака бр: 34 и 34 а
Оснивачи: 23 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступа: ВУЛОВИЋ ДУШАН, прeдcједник Управног одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
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