Службени гласник
Града Бијељина
Година XLIX

30. април 2013. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 38. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла 2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У
2013. ГОДИНИ
I
Овом Одлуком усваја се Програм кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње
предвиђених буџетом Града Бијељина за 2013. годину.
II
Расположива средства :
Укупан износ расположивих средстава предвиђен
Буџетом Града Бијељина који се усмјерава за подстицај
пољопривредне производње је 1.400.000,00 КМ.
III
План утрошка :
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи
начин:
Подстицај производњи, доходку и руралном развоју:
1.Подршка организованом откупу поврћа ,воћа,
(дувана из 2012. године), .......................................180 000,00 КМ
2.Подршка сточарству...............................300 000,00 КМ
3.Подршка воћарству ............................... 50 000,00 КМ
4.Подршка пластеничкој производњи..........................
.........................................................................120 000,00 КМ
5.Афирмација домаће пољопривредне производње
.........................................................................150 000,00 КМ
6.Подршка изградњи инфраструктуре
.........................................................................170 000,00 КМ
7.Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.)….................................60 000,00 КМ
8.Помоћ удружењима, ..............................50 000,00 КМ
9.Подршка едукацији, презентацији пројеката и
посјета сајмовима .........................................................70 000,00 КМ
10.Регрес камата за прољетну сјетву......150 000,00 КМ
11.Обавезе из 2012. године.......................100 000,00 КМ
УКУПНО .............................................1 400 000,00 КМ
IV
Средства из члана III ове одлуке налазе се на
буџетској позицији 415200 – подстицај пољопривредне
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производње и туристичке понуде.
Расподјелу средстава из члана III став 2. тачка 5.
вршиће Одјељење за привреду и пољопривреду.
Расподјелу средстава вршиће Аграрни фонд на
основу Правилника које ће исти донијети, а на који даје
сагласност Градоначелник Града Бијељина.
Правилником се уређују критеријуми, начин и
поступак расподјеле средстава којим располаже Аграрни
фонд.
Правилником ће се предвидјети могућност
релокације финасијских средстава са одређених позиција
гдје нису потрошена сва финасијска средства на другу
позицију гдје се појави потреба за тим.
V
Контролу и надзор над извршењем и реализацијом
одредби овог програма вршиће органи Административне
службе Града Бијељина надлежни за финасије , привреду и
пољопривреду, инспекцију и органи интерне контроле.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-37/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13), а у складу са чланом 20. став 2. Закона о јавним
путевима-пречишћен текст („Службении гласник Републике
Српске“, број: 16/10), Скупштина Града Бијељина на својој 7.
сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела је
О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се правни положај
локалних путева, изградња, реконструкција, одржавање и
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заштита, управљање, финансирање, концесије, као и надзор
над спровођењем прописа и казнене одредбе.

општина и насељена мјеста на подручју Града Бијељина или
који су од значаја за саобраћај на територији града.

Члан 2.
Локални путеви у смислу ове Одлуке су јавни
путеви који повезују територију Града Бијељина и других

Члан 3.
На територији Града Бијељина утврђују се сљедећи
локални путеви:

Пут

НАЗИВ ДИОНИЦЕ

Л-1
Л-2

(Којчиновац-Глоговац-Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац)
(Главичице-Бјелошевац-Л1)

Л-3

(Трњаци М.18-Доњи Бродац-Горњи Бродац-Р 459а)

Дужина
(км)
15.85
2.10
4.36

Л-4

(Бијељина-Батковић-Клис)

11.83

Л-5

(Бијељина-В.Обарска-Г.Црњелово-Суботиште)

15.54

Л-6

(Д.Драгаљевац-С.Драгаљевац-Г.Магнојевић-С.Магнојевић-Д.Магнојевић)

19.11

Л-7

(Љељенча М 14.1-Г.Ћађавица (граница општине)

14.40

Л-8

(Бијељина-Амајлије до моста на отоци ријеке Дрине)

7.04

Л-9

(Суво Поље М.18-Д.Трнова (граница општине))

2.14

Л-10

(Кацевац R 459-Тавна (Манастир))

2.30

Л-11
Л-12
Л-13

(Јања-Модран-Суво Поље М.18 )
(Чађавица (Катића кућа)-Ђурђино брдо-Г.Драгаљевац Л-6)
(Г.Буковица-Забрђе (граница општине))

13.67
7.50
5.46

Л-14
Л-15
Л-16

(Јањарска Обријеж-Ченгић Л-2)
(Бијељина-Попови (Дом културе)-Павловића пут М 18.2)
(Главичице М 14.1-Батар)

4.40
5.96
1.90

Л-17
Л-18
Л-19

(В.Обарска-Градац-Ступањ)
(Загони М. 18-С.Загони (црква))
(Хасе М. 18-Ковачићи (читаоница))

6.80
5.60
3.20

Л-20

(Г.Чађавица Л7-Бјел-Забрђе (граница општине))

5.20

Л-21

(Трњаци М. 18-Међаши (Дом културе))

1.40

Л-22

(Бијељина-Бријесница (Дом културе))

3.80

Л-23

(Бијељина-Голо брдо)

2.65

Л-24

(Дворови М.18-Даздарево-R 489а)

1.40

Л-25

(Дворови М.18-Тријешница (читаоница))

2.20

Л-26

(Дворови М.18-Крива Бара-Дворови)

3.70
3.25

Л-27

(Којчиновац М.14.1-Г.Којчиновац-Глоговац )

Л-28

(Хасе М.18-Хасе (гробље))

0.60

Л-29

(Чађавица М.14.1-Ступањ)

4.30

Л-30

(Д.Драгаљевац М.14.1-Д.Драгаљевац R 459а)

3.20

Л-31

(Бијељина М.14.1-Пучиле )

2.50

Л-32

(Бијељина-Н.Село-Дијелови М.18.2)

5.10

Л-33

(Бијељина АТЦ М.14.1-В.Обарска )

3.60

Л-34

(Бијељина Л-5-М.Обарска-Батковић Л-4)

4.35

Л-35

(В.Обарска Л-5-Шећерана-Д.Чађавица М. 14.1)

5.50

Л-36

(Љељенча Л-7-В.Обарска М.14.1)

1.50

Л-37

(Љељенча Л-7-Ковачићи)

2.10

Л-38

(Д.Драгаљевац М.14.1-Ступањ)

2.30

Л-39

(Д.Драгаљевац М.14.1-С.Драгаљевац (Илићи))

4.30

Л-40

(Д.Ћађавица М.14.1 црква-С.Чађавица Л-12)

2.10

Л-41

(Г.Драгаљевац манастир-Г.Чађавица Л-20)

2.60

Л-42

(Г.Драгаљевац (Л-6-Точак)-Забрђе (Мићин гроб))

4.35

Л-43

(Д.Магнојевић Л-6-С.Магнојевић Л-6)

2.70

Л-44

(Вршани М.14.1-Нови (R 459а)

4.30

Л-45
Л-46

(Г.Буковица R 459а-Главичорак-Г.Буковица Л-13)
(Д.Буковица R 459а Дом-граница општине Дистрихта)

3.00
1.10

Укупна дужина локалне путне мреже износи 258,88
километра.
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Члан 4.
Локални пут сачињавају доњи и горњи строј (труп)
пута; путни грађевински објекти (мостови, надвожњаци,
подвожњаци, тунели, галерије, потпорни и обложни зидови,
пропусти, јаркови, дренаже и сл.); објекти за прикупљање
и одвођење воде са коловоза; саобраћајна сигнализација
(хоризонтална, вертикална и свјетлосни уређаји); опрема
пута; аутобуска стајалишта, одморишта и паркиралишта;
раскршћа и прикључци на локални пут изграђени на путном
земљишту; земљишни појас са обје стране попречног
профила пута до катастарске међе (спољна ивица пута);
ваздушни простор изнад коловоза у висини од седам (7)
метара од највише коте коловоза; стационари путне службе,
бензинске пумпе, сервиси и други објекти за потребе
одвијања саобраћаја и одржавање путева и сл..
Члан 5.
Локални пут мора бити оспособљен да поднесе
најмање осовинско оптерећење од шест (6) тона по осовини.
Члан 6.
Изнад коловоза локалног пута цијелом ширином
пута мора да постоји слободан простор у висини од најмање
4,5 метара цијелом катастарском ширином пута.
Уколико на постојећим локалним путевима висина
из става 1. овог члана није испоштована, а у вези са раније
изграђеним објектима, надлежан орган града дужан је
таква мјеста саобраћајном сигнализацијом обиљежити на
прописан начин.
Члан 7.
Управљање, грађење, реконструкција, одржавање
и заштиту мреже локалних путева врши Одјељење за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
у даљем тексту: надлежни орган града.
2. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Члан 8.
Под изградњом локалних путева у смислу ове
Одлуке сматра се изградња путева по новој траси.
Под реконструкцијом локалног пута и објеката
на путу сматрају се радови на дијелу постојећег пута
и објектима на путу којим се мијењају његове основне
карактеристике у циљу повећања безбиједности саобраћаја,
носивости и пропусне моћи локалног пута.
Члан 9.
Изградња и реконструкција локалних путева,
као и постављање саобраћајне сигнализације врши се у
складу са пројектно-техничком документацијом и издатим
одобрењем за грађење и реконструкцију.
Локални пут се изграђује за двосмјерни саобраћај, а
изузетно за једносмијерни саобраћај, с тим да у зависности
од прегледности пута на растојањима од највише 500 метара
има одговарајуће проширење за мимоилажење возила,
радних машина и пољомеханизације.
Одобрење за грађење из претходног става по
захтјеву инвеститора издаје надлежни орган града.
Члан 10.
При изградњи и реконструкцији локалног пута
предузећа и друга правна и физичка лица која се старају о
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инсталацијама уграђеним у локални пут дужни су о свом
трошку да измјесте те инсталације, односно прилагоде их
насталим промјенама.
Члан 11.
Ако постојећи локални пут треба измјестити
због градње другог објекта (жељезничка пруга, рудник,
каменолом и сл.), трошкове измијештања сноси инвеститор
објекта због чије изградње се врши измјештање тог локалног
пута.
Члан 12.
Локални пут може се на захтјев града изградити
као градска улица са елементима који одговарају потребана
насеља, као што су већа ширина коловоза, изградња
саобраћајних површина намијењених кретању пјешака,
површина за заустављање и паркирање возила, израда
расвјете, свјетлосне сигнализације, као и изградње путних
објеката на јавном путу који одговарају потребама насеља,
а на основу просторно-планске документације пута, која је
издата од надлежног градског органа.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Члан 13.
Одржавањем локалног пута у смислу ове Одлуке
сматрају се радови којима се обезбјеђује несметан и
безбиједан саобраћај и чува употребна и реална вриједност
пута.
Члан 14.
Радови одржавања локалних путева у смислу ове
Одлуке су: оправка коловоза, трупа пута, путних објеката
и објеката за одводњу, сасијецање растиња на путном
земљишту и одржавање потребне прегледности, уклањање
објеката и предмета који сметају функционисању саобраћаја,
постављање и одржавање саобраћајне сигнализације,
санирање клизишта, одржавање банкина, усјека, засјека и
насипа, чишћење снијега и сл.
Члан 15.
Радови на одржавању лoкалних путева се изводе
тако да се не обуставља саобраћај на путу.
У случају да се радови на одржавању локалних
путева или објеката на путу не могу извести без обустављања
саобраћаја, одобрење издаје надлежни орган града.
Члан 16.
Скупштина града доноси план и програм
одржавања локалних путева на почетку календарске
године, на приједлог надлежног органа града, а у складу са
усвојеним буџетом града за текућу годину.
План и програм из претходног става садржи
приоритет путних праваца који ће се одржавати, врсте
радова, финансијска и друга средства за одржавање, као и
друга питања од интереса за одржавање локалних путева.
Члан 17.
Мјесна заједница или група грађана, послове
одржавања лoкалних путева могу вршити у властитој режији
(добровољним ангажовањем возила и радом грађана), уз
претходно прибављену сагласниост надлежног органа града
којом се прописују услови и начини извођења предметних
радова.
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4. ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Члан 18.
Под заштитом локалних путева у смислу ове Одлуке
подразумијева се:
1. Заштита од оштећења трупа пута,
2. Заштита путних, грађевинских објеката и опреме
јавног пута,
3. Заштита саобраћајне сигнализације,
4. Заштита опреме пута и других објеката који служе
путу,
5. Одлучивање о кориштењу путног земљишта и
обављања пратећих дјелатности на локалном путу,
6. Контрола тежине, осовинског оптерећења и
димензије возила и терета возила приликом обављања
ванредног превоза,
7. Спречавање бесправне изградње у трупу, путном
појасу и заштитном појасу локалног пута.
Члан 19.
У локалне путеве могу се уграђивати разне
подземне инсталације са тим да се не угрожава стабилност
пута, безбиједност и режим одвијања саобраћаја, с тим
да се коловозна конструкција мора довести у стање прије
почињања извршења радова.
Власници инсталација из претходног става дужни
су прије уградње инсталација прибавити сагласност коју
издаје надлежни орган града.
Члан 20.
Возила са гусјеницама, као и друга возила која могу
оштетити коловоз могу саобраћати на лoкалним путевима са
асфалтним и бетонским коловозима само ако су опремљена
са одговарајућим заштитним облогама на гусјеницама.
Члан 21.
Возило које празно или заједно са теретом посједује
масу или осовински притисак већи од дозвољеног, односно
димензије веће од прописаних сматра се ванредним превозом
и исто се искључује из саобраћаја на терет трошкова
превозника до отклањања пропуста, уколико не посједује
одговарајућу дозволу за обављање ванредног превоза.
Дозволу из претходног става издаје надлежни
орган града, у којој одређује начин и услове тог превоза,
као и трошкове издавања и остале трошкове које сноси
превозник.
Вoзило које врши ванредни превоз на локалном
путу без дозволе за ванредни превоз може искључити из
саобраћаја градски инспектор за саобраћај или овлаштени
радник органа унутрашњих послова.
Члан 22.
На локалном путу и заштитном појасу локалног
пута забрањено је извођење радњи и радова којима би
се могао оштетити пут, објекти и опрема пута, повећати
трошкови одржавања локалног пута, односно угрозити
безбиједност саобраћаја на путу, а нарочито:
1. Привремено или стално заузимање пута и
извођење радова који нису у вези са одржавањем и
реконструкцијом пута;
2. Просипање, остављање или бацање било каквих
предмета или материјала по путу;
3. Вучење предмета (греде, балвани, плугови,
дрљаче, камени блокови и сл.) по путу;
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4. Спуштање низ стране засјека, усјека и насипа
дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала;
5. Затрпавање пропуста, јарака и и других објеката
за одводњу и спречавање отицање воде са пута;
6. Прикључивање приватних посједа на пут без
пропуста и рампи;
7. Наношење блата и земље те прљање пута уопште,
а нарочито мазивих и других масних материјала;
8. Преоравање пута, набацивање наоране земље,
сасјеченог растиња и другог материјала у путни јарак и на
пут;
9. Остављати покварена, хаварисана или трајно
напуштена возила на путу;
10. Кретање или остављање возила на пјешачкој
стази или стази за бициклисте, као и раздвојеној стази за
пјешаке и бициклисте;
11. Испуштање отпадних вода, осока из ђубривих
јама и других вода на путно земљиште, пут или путни јарак;
12. Пуштање стоке на пут без надзора, грађења
појила за стоку,као и напасање стоке на путном земљишту
локалног пута;
13. Постављање свјетиљки у других свијетлећих
предмета или направа које могу проузроковати погрешну
оријентацију учесника у саобраћају;
14. Оштећивати, обарати, закретати или отуђивати
саобраћајну сигнализацију и опрему пута;
15. Уништавати или отуђивати грађевински и
други материјал депонован на локалном путу, намијењен за
изградњу, реконструкцију или одржавање тог пут;
16. Паљење траве и сувог растиња;
17. Постављање ограда,сађење живе ограде и другог
високог растиња којим се може умањити путна прегледност;
18. Укључивање и искључивање возила на и са пута
ван предвиђених мјеста или вршење сличних радњи које
штете путу.
Члан 23.
На путном земљишту изван коловоза локалног пута
могу се поставити електроводови, водовод и канализација,
топловод, телекомуникациони и сл.објекти, јавна расвјета,
прикључци прилазних путева, рекламне табле, панои
и други натписи, ако се тиме не омета прегледност, не
угрожава безбиједност саобраћаја и стабилност пута.
За постављање наведених инсталација и натписа из
овог члана потребно је прибавити одобрење које издаје
надлежни орган града.
Члан 24.
У заштитном појасу локалног пута не могу се
градити зграде, постављати постројења и уређаји и градити
други објекти на удаљености, и то:
1. Ширина заштитног појаса локалног пута у коме
не могу да се отварају рудници, каменоломи, граде кречане и
циглане,подижу индустријске зграде, постројења и депоније
отпада и смећа, као и слични објекти је двадесет (20) метара;
2. Ширина заштитног појаса локалног пута у коме
не могу да се подижу далеководи и стубне трафо-станице
износи од укрштања далековода са локалним путем најмање
висину стуба далековода, односно стубне трафо-станице,
код паралелног вођења , најмање десет(10) метара;
3. Ширина заштитног појаса локалног пута у коме
не могу да се постављају индустријски колосјеци и подижу
непокретна културна добра износи најмање десет (10)
метара;
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4. Ширина заштитног појаса локалног пута у коме
не могу да се граде зграде, пословне помоћне и сличне
зграде, копају бунари, резервоари, септичке јаме и слично
износи пет (5) метара;
5. Ширина заштитног појаса локалног пута у коме
не могу да се постављају натписи и рекламне табле износи
минимално један (1) метар од наспрамне ивице коловоза;
6. Простори за паркирање возила могу се градити
у заштитном појасу локалног пута под условом да њихова
површина и прикључци на пут буду изграђени као коловоз
локалног пута уз који се налазе. Простори за горе наведено
паркирање возила могу се градити само уз претходно
прибављену сагласност надлежног органа града.
Заштитни појас у смислу става 1. овог члана мјери се
од спољне ивице путног појаса, а примјењује се и у насељеном
мјесту, осим када је регулационим планом, урбанистичким
пројектом или планом парцелације другачије одређено.
Члан 25.
Ограде, дрвеће, живице, засади и растиње поред
локалног пута подижу се тако да не ометају прегледност
пута и не угрожавају безбиједност саобраћаја.
Власници, односно корисници парцела које
граниче са локалним путем дужни су редовно сасијецати
и уклањати дрвеће, живице, засаде и растиње које прелази
спољну ивицу путног појаса и улази у слободан профил
пута.
Члан 26.
Грађевински и други материјал који не служи
одржавању пута, не може се остављати поред локалног
пута на растојању мањем од пет (5) метара, рачунајући од
спољне ивице путног појаса, као ни на већем растојању, ако
се тиме смањује прегледност пута и угрожава безбиједност
саобраћаја.
Изузетно, од одредби претходног става, надлежни
орган града може дати сагласност да се материјал који
служи за радове на путу депонује и на мањем растојању,
као и поред коловоза с тим да остане слободна ширина
коловоза за пролаз возила. У оштрим кривинама и смањеној
прегледности овај материјал се не смије депоновати на
коловозу.
Члан 27.
Возило које се на коловозу пута попријечи или
возило које снагом сопственог мотора не може савладати
успон у зимским условима одвијања саобраћаја, као и товар
који је пао са возила, возач је дужан да уклони са коловоза
пута, из путног и заштитног појаса јавног пута најкасније у
року од једног сата, у супротном ће то учинити надлежни
орган града о трошку власника возила и товара.
Оштећено возило или возило у квару возач је
дужан да одмах уклони са коловоза локалног пута.
5. ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Члан 28.
Послове финансирања, обезбјеђења планске и
пројектне документације, техничко-технолошких услова
за изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту и
кориштење локалних путева обезбјеђује надлежни орган
града.

Број 11 - Страна 5

Члан 29.
Средства за финансирање локалних путева
обезбјеђују се путем:
1. Донатора,
2. Домаћих и страних улагача,
3. Кредитних средстава,
4. Буџета Републике и града Бијељина,
5. Прихода остварених од пратећих дјелатности,
6. Концесија,
7. Осталих прихода остварених посебним
прописом.
Члан 30.
За употребу и кориштење локалних путева плаћају
се следеће накнаде:
1. Годишња накнада за локалне путеве која се плаћа
при регистрацији возила на моторни погон,
2. Накнада за ванредни превоз,
3. Накнада за постављање натписа на путном
земљишту и у заштитном појасу пута,
4. Накнада за кориштење и закуп путног земљишта,
5. Накнада за постављање инсталација у путно
земљиште,
6. Накнада за прикључење објеката и других путева
на локални пут,
7. Накнада за изградњу и кориштење комерцијалних
објеката у заштитном појасу локалног пута,
8. Накнада од малопродајне цијене нафтних
деривата.
Члан 31.
Висину накнада за тачке 2, 3, 4, 5, 6. и 7. из
претходног члана и усмјеравање остварених средстава
утврђује надлежни орган града.
6. НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ОДЛУКЕ
И ДРУГИХ ПРОПИСА
Члан 32.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем
Одлуке и других прописа који се односе на локалне путеве,
као и улице у насељу врши инспектор за саобраћај града, као
и комунална полиција у складу са законом којим се уређује
њихов рад.
Члан 33.
Инспекцијски надзор над извршавањем Одлуке,
других прописа и општих аката врши градскии инспектор
за саобраћај, а нарочито у погледу:
1. Стања локалних путева, заштите и одржавања
у складу са техничким и другим прописима, техничких
и других услова којима се осигурава способност пута за
обављање несметаног и безбједног саобраћаја;
2. Услова саобраћаја на локалним путевима и мјера
заштите локалних путева;
3. Примјене техничких прописа, техничких
норматива и стандарда приликом извођења радова и
употребе материјала при изградњи и реконструкцији
локалних путева;
4. Испуњавање услова прописаних за лица која
врше послове пројектовања, техничке и унутрашње
контроле, руковођења радовима и вршења стручног надзора
на путевима.
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Члан 34.
У вршењу послова инспекцијског надзора
инспектор је посебно овлашћен:
1. Да забрани, односно обустави извршење радова
који се изводе противно законским прописима, техничким
нормативима и стандардима приликом извођења
радова и употребе материјала приликом одржавања
при реконструкцији и изградњи локалних путева,
противно условима саобраћаја на путевима или противно
прописаним мјерама заштите локалних путева;
2. Нареди отклањање недостатака који угрожавају
безбиједност саобраћаја на локалним путевима;
3. Нареди обустављање радова који се изводе
у непосредној близини локалних путева, а који могу
довести у питање сигурност локалног пута и безбиједност
саобраћаја;
4. Нареди рушење објекта,односно уклањање
инсталација изграђених, односно постављених у
заштитном појасу локалног пута противно одредби ове
Одлуке;
5. Нареди рушење или уклањање објеката,
материјала, ограда, дрвећа или растиња изграђених,
остављених или подигнутих противно одредби ове Одлуке;
6. Нареди предузимање мјера за обезбјеђења пута
и по потреби забрани привремено саобраћај возила које
због своје укупне масе, димензија и других техничких
својстава могу да нанесу штету локалном путу или да
угрозе безбиједност саобраћаја и не посједују дозволу за
ванредни превоз;
7. Нареди привремену забрану саобраћаја на
новоизграђеном или реконструисаном локалном путу, ако
претходно није извршен технички преглед и дато рјешење
којим се дозвоњава употреба локалног пута и објеката на
њему;
8. Обавијести и други надлежни орган ако постоји
потреба и разлог за предузимање одговарајућих законом
прописаних мјера и поступака.
Члан 35.
Странке у поступку обављања инспекцијске
контроле дужне су инспектору пружити сву потребну
помоћ и на његово тражење ставити му на располагање
сву потребну документацију за обављање инспекцијског
надзора.
7. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Новчаном казном од 1500-5000 КМ казниће се за
прекршај јавно предузеће, извођач радова, надлежни орган
града и друго правно лице ако:
1. Врши изградњу и реконструкцију локалног пута и
путних објеката без пројектно-техничке документације или
одобрења за грађење (члан 9.),
2. Не усклади радове на инсталацијама са радовима
на изградњи пута (члан 10.),
3. Поступи супротно oдредбама члана 6. и 19. ове
Одлуке,
4. Поступи супротно одредбама члана 20. ове Одлуке,
5. Врши ванредни превоз без дозволе за вршење
ванредног превоза или супротно условима одређеним у
дозволи ( члан 21.),
6. Поступи противно забрани из члана 22. ове
Одлуке,
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7. Постави инсталације или натпис на путном
земљишту без одобрења или супротно условима одређеним
у одобрењу (члан 23.),
8. Поступи супротно одредбама члана 24. и 25. ове
Одлуке,
9. Грађевински и други материјал депонује
супротно одредбама члана 26.став 1. ове Одлуке,
10. Материјал намијењен за радове на локалном
путу депонује супротно одредбама члана 26.став 2. ове
Одлуке,
11. Не уклони возило или товар са коловоза
локалног пута у прописаном року (члан 27.),
12. Не изврши рјешење инспектора за саобраћај.
За прекршај из овог члана казниће се одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу новчаном
казном у износу од 300 до 1.000 КМ.
Члан 37.
Новчаном казном од 500-1.000 КМ казниће се
самостална трговинска, самостална угоститељска или
самостална занатска радња за прекршај из члана 36. тачка
7. и 12. ове Одлуке.
Члан 38.
Новчаном казном од 200-500 КМ казниће се
физичко лице за прекршај из члана 36.тачка 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 11 и 12. ове Одлуке.
Члан 39.
Новчаном казном од 100-300 КМ казниће се возач
за прекршај из члана 36.тачка 4., 5., 9., 10., 11. и 12. ове
Одлуке.
8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о локмалним путевима на подручју општине
Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“, број:
8/91, 8/95 и 03/05).
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-41/13
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Дарум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13), а у складу са чланом 20. Закона о јавним путевимапречишћен текст („Службени гласник Републике Српске“,
број: 16/10), Скупштина Града Бијељина на својој 7.
сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела
је
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ОДЛУКУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се изградња, реконструкција,
одржавање, заштита, управљање, казнене одредбе, надзор,
као и финансирање некатегорисаних путева на подручју
Града Бијељина.
Члан 2.
Некатегорисани пут у смислу ове Одлуке је
површина која се користи за саобраћај по ма ком основу
и која је доступна већем броју разних корисника (сеоски,
пољски, шумски и индусријски путеви, путеви на насипима
за одбрану од поплава, прилази на пут, бициклистичке
стазе, простори око: бензинских станица, аутосервиса,
путних база, ауто-база Службе „Помоћ-информације“, као
и уређене саобраћајне површине намјењене за кретање
пјешака, те зауставање и паркирање возила ради одмора и
рекреације).
Некатегорисани пут мора бити уписан у катастру
некретнина одговарајућих катастарских општина као:
“добро у општој употреби - путеви” или “државна својинапутеви”.
Члан 3.
Некатегорисани пут сачињавају доњи и горњи
строј пута (труп пута) путни грађевински објекти и
објекти за одводњу (мостови, надвожњаци, подвожњаци,
саобраћајне површине изграђене на путном земљишту,
потпорни и обложни зидови, пропусти, јаркови, дренаже
и сл.), саобраћајна сигнализација, опрема пута, путно
земљиште са обје стране попречног профила до катастарске
међе (спољна ивица пута), као и ваздушни простор изнад
коловоза висине седам (7) метара.
Члан 4.
Некатегорисани пут мора бити оспособљен
да поднесе осовинско оптерећење од најмање 6 тона
по осовини, осим пјешачке и бициклистичке стазе те
некатегорисаних путева са земљаним коловозом који могу
имати мање осовинско оптерећење.
Члан 5.
Изнад коловоза некатегорисаног пута цијелом
ширином пута мора да постоји слободан простор у висини
од најмање 4,5 метара цијелом катастарском ширином пута.
Уколико на постојећим некатегорисаним путевима
висина из става 1. овог члана није испоштована, а у вези са
раније изграђеним објектима, надлежан орган града дужан
је таква мјеста саобраћајном сигнализацијом обиљежити на
прописн начин.
Члан 6.
Управљање, грађење, одржавање и заштиту мреже
некатегорисаних путева врши Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, у даљем
тексту надлежни орган града.

2.
ИЗГРАДЊА
И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
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Члан 7.
Под изградњом некатегорисаних путева у смислу
ове одлуке сматра се изградња путева по новој траси.
Под реконструкцијом некатегорисаних путева
у смислу ове одлуке сматрају се радови којим се мијењају
основне карактеристике постојећег пута у циљу повећања
безбиједности саобраћаја, носивости и пропусне моћи
некатегорисаног пута.
Члан 8.
Изградња и реконструкција некатегорисаних
путева као и постављње саобраћајне сигнализације врши се
у складу са пројектно-техничком документацијом.
Некатегорисани пут се изграђује за двосмијерни
саобраћај, а изузетно са једносмијерним саобраћајем, с тим
да у зависности од прегледности пута на растојањима од
највише 500 м има одговарајуће проширење за мимоилажење
возила, радних машина и пољомеханизације.
Члан 9.
Мостови, пропусти и други слични објекти на
некатегорисаним путевима, морају се пројектовати и
градити према важећим техничким прописима и имати
ширину коловоза не мању од ширине коловоза пута коме
припадају.
Члан 10.
Предузећа и друга правна и физичка лица која
се старају о инсталацијама уграђеним у некатегорисани
пут, односно путни објекат као и приликом уградње
нових инсталација, дужна су да усклађују радове на тим
инсталацијама са радовима на изградњи пута.
При изградњи и реконструкцији некатегорисаног
пута предузећа и друга правна и физичка лица која се
старају о инсталацијама уграђеним у некатегорисани пут
дужни су о свом трошку да измјесте те инсталације, односно
прилагоде их насталим промјенама.
Члан 11.
Ако постојећи некатегорисани пут треба
измјестити због градње другог објекта (жељезничка пруга,
рудник, каменолом и сл.), трошкове измјештања сноси
инвеститор објекта због чије изградње се врши измјештање
тог некатегорисаног пута.
Члан 12.
Дио некатегорисаног пута који пролази кроз насеље
може се изградити са елементима који га чине улицом.
3. ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 13.
Одржавањем некатегорисаног пута у смислу ове
Одлуке сматрају се радови којима се обезбјеђује несметан
и безбједан саобраћај и чува употребна и реална вриједност
пута.
Члан 14.
Радови на одржавању некатегорисаног пута су
нарочито: оправка коловоза, трупа пута, путних објеката и
објеката за одводњу, сасијецање растиња на путном зељишту
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и одржавање потребне прегледности, уклањање објеката
и предмета који сметају функционисању саобраћаја,
постављање и одржавање саобраћајне сигнализације,
санирање клизишта, одржавање банкина, усјека, засјека и
насипа, чишћење снијега и сл.
Члан 15.
Радови на одржавању некатегорисаног пута по
правилу се изводе тако да се не обуставља саобраћај.
Члан 16.
Скупштина Града доноси план и програм
одржавања некатегорисаних путева на почетку календарске
године, на приједлог надлежног органа града, а у складу са
усвојеним буџетом града за текућу годину.
План и програм из претходног става садржи врсте
радова, финансијска и друга средства за одржавање, као и
друга питања од интереса за одржавање некатегорисаних
путева.
Члан 17.
Мјесна заједница или група грађана, послове
одржавања некатегорисаних путева могу вршити у властитој
режији (добровољним ангажовањем возила и радом
грађана) уз предходно прибављену сагласност надлежног
органа града којом се прописују услови и начини извођења
предметних радова.
4. ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 18.
Под заштитом некатегорисаних путева у смислу ове
Одлуке подразумијева се, нарочито: заштита од оштећења
трупа пута; заштита путних, грађевинских објеката и
опреме некатегорисаног пута; заштита објеката за одводњу;
заштита саобраћајне сигнализације; заштита опреме пута и
других објеката који служе путу; одлучивање о кориштењу
путног земљишта и обављање пратећих дјелатности на
јавном путу; спречавање бесправне изградње у трупу,
путном појасу и заштитном појасу некатегорисаног пута и
спречавање узурпације путног земљишта.
Члан 19.
У некатегорисане путеве могу се уграђивати разне
подземне инсталације с тим да се не угрожава стабилност
пута, безбједност и режим саобраћаја.
Власници инсталација из претходног става дужни
су прије уградње инсталација при- бавити саогласност коју
издаје надлежни орган града и пут вратити у претходно
стање.
Члан 20.
На некатегорисаним путевима са савременим
коловозним застором не могу саобраћати возила са
гусјеницама без заштитних облога, осим возила Оружаних
снага БиХ.
Члан 21.
Возило које саобраћа на некатегорисаном путу а
прекорачује дозвољену масу, осовинско оптерећење или
димензије сматра се да врши ванредни превоз. Ванредни
превоз се може вршити само на основу дозволе за ванредни
превоз коју издаје надлежни орган града.
Дозволом за ванредни превоз одређују се начин

30. април 2013.

и услови тог превоза. Трошкове поступка за издавање
дозволе за ванредни превоз, предузимање посебних мјера
за обављање ванредног превоза, обезбјеђење пратње, као и
штету причињену при том превозу некатегорисаном путу и
путним објектима сноси превозник.
Возило које врши ванредни превоз без дозволе за
ванредни превоз може искључити из саобраћаја инспектор
за саобраћај или овлаштени радник органа унутрашњих
послова. Возач, односно власник искљученог возила стара
се о возилу и сноси последице искључења.
Члан 22.
На некатегорисаном путу и његовом заштитном
појасу забрањено је извођење било каквих радова или
радњи којима би се могао оштетити или угрозити пут,
повећати трошкове одржавања или ометати саобраћај на
путу а нарочито:
1. Привремено или стално заузимање пута и
извођење радова који нису у вези са одржавањем или
реконструкцијом пута,
2. Просипање, остављање или бацање било каквих
предмета или материјала по путу,
3. Вучење предмета по путу (балвани, плугови,
дрљаче и сл.),
4. Спуштање разног дрвећа, камења и другог
материјала низ косине засјека, усјека и
насипа,
5. Затрпавање пропуста, јарака и других објеката за
одводњу и спречавање отицања воде са пута,
6. Прикључивање приватних посједа на пут без
пропуста и рампи,
7. Наношење блата и земље те прљање пута уопште,
а нарочито мазивом и другим масним материјалом,
8. Преоравање пута; набацивање наоране земље,
сасјеченог растиња и другогматеријала у путни јарак и на
пут,
9. Остављати покварена, хаварисана или трајно
напуштена возила на путу,
10. Кретање и остављање возила на пјешачкој стази
или стази за бициклисте,
11. Испуштање отпадних вода, осоке из ђубришних
јама и других вода на путно земљиште, пут или путни јарак,
12. Грађење појила за стоку и напасање стоке на
путном земљишту,
13. Постављање свјетиљки и других свјетлећих
предмета или направа које могу проузроковати погрешну
оријентацију учесника у саобраћају,
14. Оштећивати, закретати или отуђивати
саобраћајну сигнализацију и опрему пута,
15. Уништавати или отуђивати грађевински и други
материјал депонован на некатегорисаном путу, намјењен за
изградњу, реконструкцију или одржавање тог пута,
16. Паљење траве и сувог растиња,
17. Постављање ограда, сађење живе ограде и
другог високог растиња којим се може
умањити путна
прегледност,
18. Укључивање и искључивање возила на и са пута
ван предвиђених мјеста или вршење сличних радњи које
штете путу.
Члан 23.
На путном земљишту изван коловоза могу се
поставити
електроводови, водовод и канализација,
топловод, телекомуникациони и сл.објекти, јавна расвјета,
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прикључци прилазних путева, рекламне табле панои
и други натписи, ако се тиме не омета прегледност, не
угрожава безбиједност саобраћаја и стабилност пута.
Најистуренија тачка натписа према коловозу мора бити
удаљена минимално један (1) метар од наспрамне ивице
коловоза. За постављање наведених инсталација и натписа
из овог члана потребно је прибавити одобрење које издаје
надлежни орган града.
Члан 24.
У заштитном појасу некатегорисаног пута не могу
се градити зграде, постављају постројења и граде други
објекти, и то:
1. Ширина заштитног појаса у коме не могу да се
отварају рудници, каменоломи, граде кречане и циглане,
подижу индустријске зоне, постројења и депоније отпада и
смећа, као и слични објекти износи 20 (двадесет) метара.
2. Ширина заштитног појаса у коме не могу да се
подижу далеководи и стубне трафо-станице износи од
укрштања далековода са некатегорисаним путем најмање
висину стуба далековода, односно стубне трафо-станице, а
код паралелног вођења најмање 10 (десет) метара.
3. Ширина заштитног појаса у коме не могу да се
постављају индустријски колосијеци и подижу непокретна
културна добра износи најмање 10 (десет) метара.
4. Ширина заштитног појаса у коме не могу да се
граде стамбене зграде, пословне, помоћне и сличне зграде,
копају бунари, резервоари, септичке јаме и слично износи 5
(пет) метара.
Заштитни појас у смислу става 1. овог члана мјери се
од спољне ивице путног појаса, а примјењује се и у насељеном
мјесту, осим када је регулационим планом, урбанистичким
пројектом, УТУ-а или планом парцелизације друкчије
одређено.
Члан 25.
Ограде, дрвеће, живице, засади и растиње поред
некатегорисаног пута подижу се тако да не ометају
прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја и
морају се редовно одржавати.
Власници, односно корисници парцела које граниче
са некатегорисаним путем дужни су редовно сасијецати и
уклањати дрвеће,живице, засаде и растиње које прелази
спољну ивицу пута и улази у слободан профил пута.
Такође власници,односно корисници парцела које
граниче са некатегорисаним путем дужни су да уредно
одржавају дио путног јарка уз своју парцелу уколико се
у исте врши оцјеђивање атмосферских вода са њихових
парцела, а све у сврху заштите трупа некатегорисаног пута.
Члан 26.
Грађевински и други материјал и предмети који нису
намијењени за радове на некатегорисаном путу не смију
се депоновати на растојању мањем од 1 метра до спољне
ивице пута, као ни на већем растојању, ако се тиме смањује
прегледност или се угрожава безбједност саобраћаја.
Материјал намијењен за радове на некатегорисаном
путу може се депоновати и крајем коловоза с тим да остане
слободна ширина коловоза за пролаз возила. У оштрим
кривинама и смањеној прегледности овај материјал се не
смије депоновати на коловозу.
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Члан 27.
Возило које се на коловозу некатегорисаног пута
попријечи или заглави као и товар који је спао са возила
власник возила је дужан да уклони у што краћем року, а
најдуже за један сат.
Оштећено возило или возило у квару возач је дужан
да одмах уклони са коловоза некатегорисаног пута.
Члан 28.
У циљу заштите некатегорисаних путева мјесне
заједнице су дужне да предузимају потребне мјере за намјенско
кориштење пута, те да о свим неправилностима и незаконитим
радњама обавијесте надлежан општински орган управе.
Мјесне заједнице су дужне да путем Комисије за
путеве или на други погодан начин, а у складу са утврђеним
годишњим планом и програмом врше увид у стање путне
мреже, те да превентивно раде на извршавању обавеза грађана
ради отклањања недостатака на путу, а које су у њиховој
обавези.
Неизвршене обавезе са потребним подацима мјесне
заједнице достављају надлежној инспекцији.
5. НАКНАДЕ ЗА НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ
И ФИНАНСИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 29.
Средства за финансирање некатегорисаних путева на
подручју Града Бијељина обезбјеђују се од домаћих и страних
улагача, донатора, зајмова и кредита, разних накнада и
буџетских средстава и осталих прихода остварених посебним
прописима.
Члан 30.
За употребу и кориштење некатегорисаних путева
плаћају се сљедеће накнаде:
1) Накнада за ванредан превоз,
2) Накнада за постављање натписа на путном
земљишту,
3) Накнада за кориштење и закуп путног земљишта,
4) Накнада за постављање инсталација у путно
земљиште,
5) Накнада за изградњу и кориштење комерцијалних
објеката у заштитном појасу пута,
6) Накнада за прикључивање на некатегорисани пут,
7) Остали приходи остварени посебним прописима,
Члан 31.
Висину накнада из претходног члана и усмјеравање
остварених средстава утврђује Скупштина Града.
6. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Новчаном казном од 500-2000 КМ казниће се за
прекршај предузеће или друго правно лице ако:
1) поступи супротно одредбама члана 9. и 10. ове
Одлуке,
2) не усклади радове на инсталацијама са радовима на
изградњи пута (члан 10.став 1.),
3) поступи супротно одредбама члана 5. и 19. ове
Одлуке,
4) поступи супротно одредбама члана 20.ове Одлуке,
5) врши ванредни превоз без дозволе за в анредни
превоз или супротно условима одређеним у дозволи (члан 21.),
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6) поступи противно забрани из члана 22. ове Одлуке,
7) постави инсталације или натпис на путном
земљишту без одобрења или супротно условима одређеним у
одобрењу (члан 23.),
8) поступи супротно одредбама члана 24 и 25. ове
Одлуке,
9) грађевински и други материјал депонује супотно
одредби члана 26. став 1. Одлуке,
10) материјал намијењен за радове на некатегорисаном
путу депонује супротно одредбама члана 26. став 2. ове Одлуке,
11) не уклони возило или товар са коловоза
некатегорисаног пута у прописаном року (члан 27. Одлуке),
12. Не изврши рјешење инспектора за саобраћај и
комуналног полицајца.
За прекршај из овог члана казниће се одговорно
лице у предузећу или дугом правном лицу новчаном казном у
износу од 200-500 КМ.
Члан 33.
Новчаном казном од 500 - 1000 КМ казниће се
самостална трговинска, самостална угоститељска или
самостална занатска радња за прекшај из члана 32. тачка 7. и
12. ове Одлуке.
Члан 34.
Новчаном казном од 200 - 500 КМ казниће се физичко
лице за прекшај из члана 32. тачка 3,6,7,8,9,11 и 12. ове Одлуке.
Члан 35.
Новчаном казном од 100 - 300 КМ казниће се возач за
прекршај из члана 32. тачка 4,5,9,10,11 и 12. ове Одлуке.
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Одредбе ове Одлуке примјењују се и на насеље
осим када је урбанистичким планом, регулационим планом,
урбанистичким пројектом и урбанистичко-техничким
условима и планом парцелације другачије одређено.
Члан 37.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем
одредаба ове Одлуке врши саобраћајни инспектор града и
комунална полиција.
Члан 38.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о некатегорисаним путевима (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 02/99).
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-42/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 26. април 2013. године
Драган Ћурђевић, с.р.

30. април 2013.

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. април
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА - КИОСКА
И ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ
Члан 1.
Одлуком о коришћењу јавних површина за
постављање киоска и покретних тезги дефинишу се намјена
објекта, услови за заузеће јавних површина за постављање
привремених објеката киоска и покретних тезги као и
димензије и изглед тих објеката, а у складу са Одлуком о
комуналном реду („Службени гласник Града Бијељина“, број:
5/13) и Планом коришћења јавних површина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 12/08).
I

КИОСЦИ

Члан 2.
(1) ДОЗВОЉАВА СЕ привремено постављање
монтажних објеката на јавној површини, типа киоска
“Алмастер”, димензија 3m х 2,5m, модел К1 – Дијана и 2m х 2m,
модел К2 - Весна, на простору обухвата Регулационог плана
„Центар града”, на локацијама код МУП-а и у Улици Арсенија
Чарнојевића, односно на локацијама предвиђених Мапом
јавних површина за постављање привремених монтажних
објеката – киоска.
(2) На овако дефинисаном подручју не може се
издавати одобрење за постављање других врста киоска, осим
за локације које се додјељују на основу захтјева странке, а које
нису дефинисане Мапом јавних површина за постављање
привремених монтажних објеката – киоска из Плана
коришћења јавних површина.
(3) Киосци који се постављају на локацијама изван
простора из става 1. овог члана могу бити неке друге врсте и
димензија.
(4) Услови за постављање привремених монтажних
објеката - киоска на јавним површинама који нису обухваћени
овом Одлуком, утврђују се појединачним урбанистичкотехничким условима.
Члан 3.
Локације киоска из члана 2. и начин њихове додјеле
одређене су Планом коришћења јавних површина.
Члан 4.
У киосцима се може обављати дјелатност “трговине
на мало”, и то продаја сљедећих производа:
а) ситне индустријске, непрехрамбене робе
намијењене свакодневној потрошњи,
б) дувана и дуванских прерађевина,
в) љековитог биља,
г) школског и канцеларијског материјала и прибора,
д) новина, часописа и сличних публикација,
ђ) галантерије, бижутерије, базарске робе и играчака,
е) парфимеријских и козметичких производа,
ж) филателије и прибора,
з) цвијећа.
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Члан 5.
(1) Прије постављања привременог монтажног
објекта на јавну површину, подносилац захтјева је дужан
да прибави локацијске услове и одобрење за грађење од
Одјељења за просторно уређење.
(2) Одобрење за привремено заузимање јавне
површине издаје Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине по захтјеву странке на период
од годину дана, а према потреби најдуже на период од
четири године.
(3) Одобрењем за привремено заузимање јавне
површине одређује се мјесто, укупна површина коју
заузимају постављени објекти, висина накнаде, намјена,
вријеме постављања, вријеме уклањања објекта и опреме,
као и права и обавезе лица коме се одобрава привремено
заузимање јавне површине.
Члан 6.
(1) Цијена коришћења јавне површине за
привремене монтажне објекте из члана 2. став 1. ове Одлуке
одређује се према резултатима јавног оглашавања.
(2) Цијена коришћења јавне површине за постојеће
монтажне објекте - киоске на локацијама у Улици Доситеја
Обрадовића, Милоша Црњанског, Нушићевој, Карађорђевој
и Меше Селимовића у Бијељини, и цијена коришћења
јавне површине изван простора из члана 2. став 1. ове
Одлуке, одређује се према Одлуци о комуналним таксама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 6/12).
II

ТЕЗГЕ

Члан 7.
(1) ДОЗВОЉАВА СЕ привремено постављање
покретних тезги типа Алмастер – Ана димензија 1,8m x 1m
на јавној површини, на простору обухвата Регулационог
плана „Центар града“, односно локацијама одређеним
Мапом јавних површина за постављање покретних тезги.
(2) Покретне тезге које се постављају изван
локација одређених Мапом јавних површина за постављање
покретних тезги из Плана коришћења јавних површина
могу бити неке друге врсте и димензија.
Члан 8.
Локације за постављање покретних тезги и начин
њихове додјеле одређене су Планом коришћења јавних
површина.
Члан 9.
На покретним тезгама може се вршити продаја
робе прописане Правилником о минимално-техничким
условима у погледу пословног простора, опреме, уређаја
и потребне стручне спреме за обављање трговинске
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број:
84/07, 90/07, 07/12 и 12/13).
Члан 10.
(1) Одобрење за привремено заузимање јавне
површине за постављање покретних тезги издаје Одјељење
за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
по захтјеву странке, а најдуже на период од годину дана.
(2) Услови за коришћење јавних површина за
постављање покретних тезги прописиваће се у одобрењу за
привремено заузимање јавне површине од стране Одјељења
за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.
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(3) Одобрењем за привремено заузимање јавне
површине одређује се мјесто, укупна површина коју
заузимају постављени објекти, висина накнаде, намјена,
вријеме постављања, вријеме уклањања објекта и опреме,
као и права и обавезе лица коме се одобрава привремено
заузимање јавне површине.
Члан 11.
(1) Услови за постављање покретних објеката
на точковима, расхладних уређаја, сталака, столова за
продају књига, часописа, цвијећа, штампе, разгледница,
сувенира, наочала, украсних предмета, бижутерије, лутрије,
прехрамбених производа који се припремају на лицу мјеста
(кокице, кестен, кукуруз, помфрит), као и објеката испред
продавница, за продају роба из дјелатности продавнице,
утврђују се одобрењем за привремено заузимање јавне
површине, а према условима који важе за покретне тезге
које се додјељују по захтјеву странке без јавног оглашавања.
(2) На основу Одлуке о комуналном реду („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 5/13) Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине ће издавати
на захтјев странака одобрење за привремено заузимање
јавне површине поводом новогодишњих, осмомартовских
и других празника. Услови и локације за постављање
покретних објеката за ове намјене биће одређени одобрењем
за привремено заузимање јавне површине.
Члан 12.
(1) Цијена коришћења јавне површине за
привремено постављање покретних тезги из члана 7.
став 1. ове Одлуке одређује се према резултатима јавног
оглашавања.
(2) Цијена коришћења јавне површине за
постављање покретних тезги из члана 7. став 2. као и члана
11. ове Одлуке, одређује се према Одлуци о комуналним
таксама („Службени гласник Републике Српске“, број:
6/12) и Зонама Града утврђеним у Плану коришћења јавних
површина.
III УКЛАЊАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 13.
(1) Након истека периода заузећа одређеног
лицитацијом, са јавне површине уклонити привремене
објекте, уколико се прије истека периода заузећа не донесе
Закључак Скупштине Града којим се продужава период
заузећа или се одобри заузеће јавне површине путем новог
јавног оглашавања.
(2) Објекте који су постављени на јавну површину
додијељену на основу захтјева странке, а мимо лицитације,
уклонити са јавне површине након истека одобрења за
заузеће јавне површине, уколико се прије истека одобреног
периода заузећа не поднесе захтјев за продужење одобрења.
IV

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о коришћењу јавних површина за постављање
привремених монтажних објеката – киоска и покретних
тезги („Службени гласник општине Бијељина“, број: 10/06,
23/06, 23/07).
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Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-43/13
Б и ј е љ и н а,
Датум, 26. април 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка а. подтачка 1.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број:121/12), члана
30. алинеја 10. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 38. став 2. тачка и) а у вези са чланом 32. став 1.
тачка а) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 7.
сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком у складу са Законом о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12) уређује се организација
и функционисање цивилне заштите у области заштите и
спасавања у Граду Бијељина: систем заштите и спасавања;
права и дужности грађана, привредних друштава и других
правних лица и органа Града; организација, функционисање,
програмирање, планирање и финансирање цивилне заштите у
области заштите и спасавања у Граду Бијељина.
Члан 2.
(1) Систем заштите и спасавања обједињава
управљање и организовање снага и субјеката система заштите
и спасавања на провођењу превентивних и оперативних
мјера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и
материјалних добара од посљедица елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа, катастрофа, епидемија,
посљедица ратних дејстава и других опасности и несрећа које
могу угрозити становништво, материјална и културна добра и
животну средину, као и мјере опоравка од насталих посљедица.
(2) Заштита и спасавање људских живота има
приоритет у односу на све друге заштите.
Члан 3.
Заштита и спасавање организује се полазећи од
процјене угрожености од природних и других несрећа, као
што су:
а)
Елементарне
непогоде
догађаји
хидрометеоролошког, геолошког или биолошког поријекла
проузроковани дјеловањем природних сила на које људски
фактор не може утицати, као што су: земљотреси, поплаве,
бујице, олује, јаке кише, атмосферска пражњења, град, суше,
одрони или клизања земљишта, снијежни наноси и лавине,
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екстремне температуре ваздуха, залеђивање водотокова,
епидемије заразних болести и појаве штеточина и друге
природне појаве већих размјера које могу да угрозе здравље и
животе људи или причине штету већег обима.
б) Техничко-технолошке несреће - догађаји који су
измакли контроли код обављања дјелатности или управљању
средствима за рад и рад са опасним материјама, нафтом и
њеним дериватима и енергетским гасовима приликом њихове
производње, прераде, употребе, складиштења, претовара,
превоза или уклањања чија је посљедица угрожавање људи и
материјалних добара.
в) Друге несреће – несреће у друмском, жељезничком,
ваздушном или ријечном саобраћају, пожари, рударске
несреће, рушење брана, техничко-технолошке несреће и друге
несреће које проузрокује човјек својим активностима, ратна
дејства, ванредна стања или други облик масовног уништавања
људи или материјалних добара.
Члан 4.
(1) Субјекти система заштите и спасавања у Граду
Бијељина су: грађани, удружења, професионалне и друге
организације, привредна друштва и друга правна лица и
органи Града.
(2) Снаге за заштиту и спасавање су: Градски штаб
за ванредне ситуације, јединице и тимови цивилне заштите
Града, повјереници заштите и спасавања, професионалне и
хитне службе, јединице које формирају привредна друштва
и друга правна лица, удружења грађана и друге невладине
организације и грађани.
(3) У ванредној ситуацији снаге из става 2. ангажују
се према сљедећем распореду:
а) професионалне и хитне службе у оквиру својих
редовних послова и задатака,
б) снаге заштите и спасавања према редослиједу који
је утврђен планом хитног поступања Града,
в) грађани,
г) снаге сусједних и других општина односно градова
у складу са споразумима и уговорима и
д) остале снаге у Републици.
Члан 5.
Активности заштите и спасавања садрже провођење:
а) превентивних активности заштите и спасавања,
б) оперативних активности заштите и спашавања,
в) активности које се предузимају у случају
непосредне пријетње и ризика од опасности,
г) активности које се предузимају за вријеме ризика
од опасности и
д) активности које се спроводе приликом отклањања
последица од настале опасности.
II – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА,
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
И ОРГАНА ГРАДА
а) Права и дужности грађана
Члан 6.
Грађани имају право и дужност учествовати у
заштити и спасавању од елементарне непогоде и друге
несреће, давати материјална средства, обучавати се за личну,
узајамну и колективну заштиту, за провођење мјера заштите и
спасавања сходно одредбама Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама, и одредбама ове одлуке.
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Члан 7.
У извршавању задатака заштите и спасавања, дужни
су учествовати радно способни грађани од 18 до 60 година
старости - мушкарци, односно од 18 до 55 година -жене.
Члан 8.
Припадницима заштите и спасавања издаје се
индентификациони документ припадника јединице цивилне
заштите.
Члан 9.
(1) Грађани који буду позвани на вршење задатака
заштите и спасавања имају право на новчану накнаду
(изгубљена зарада, превоз, смјештај и исхрану) - сходно
одредбама Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама.
(2) Средства за накнаду - из става 1. овог члана,
обезбјеђују се у Буџету Града, а исплаћује их орган који је
извршио ангажовање.
б) Права и дужности привредних друштава и других
правних лица
Члан 10.
(1) Привредна друштва и друга правна лица
на подручју Града Бијељине која обављају дјелатност из
области здравства, образовања, ветеринарства, стамбених
и комуналних дјелатности, водопривреде, шумарства,
пољопривреде, хемијске индустрије, грађевинарства,
енергетике, транспорта, снабдјевања, угоститељства,
ватрогаства, хидрометеорологије, сеизмологије, екологије и
других области у којима се обављају дјелатности из области
заштите и спасавања дужна су да организују и спроводе
послове заштите и спашавања у складу са Законом и овом
Одлуком.
(2) Градоначелник ће с ходно Закону и на основу
процјене угрожености од елементарне непогоде и друге
несреће, посебном Одлуком, одредити привредна друштва
и друга правна лица која су обавезна поступати у складу
са чланом 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама, и овом Одлуком.
(3) Привредна друштва и друга правна лица –
одређена Одлуком из става 2. овог члана, дужна су проводити
одговарајуће припреме, радити процјену и планове заштите
и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће;
упознавати своје раднике са планираним активностима
и мјерама заштите и спасавања; формирати, обучавати
и опремати јединице и тимове заштите и спасавања, те
обавјештавати Одсјек цивилне заштите Града о евентуалним
промјенама – везано за организацију и дјелатност са којом се
баве.
(4) Руководилац привредног друштва и другог
правног лица одговоран је за провођење мјера и задатака
заштите и спасавања.
Члан 11.
У припреми и спровођењу задатака из области
заштите и спасавања у оквиру своје редовне дјелатности
обавезно учествује Градска организација црвеног крста,
хуманитарне и друге организације и удружења грађана у
складу са Законом и овом Одлуком.
в) Права и дужности органа Града
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1. Скупштина Града
Члан 12.
У остваривању права и дужности у области заштите
и спасавања, Скупштина Града има сљедеће надлежности:
а) доноси одлуку о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања и
обезбјеђује њено провођење у складу са јединственим
системом заштите и спасавања Републике,
б) доноси процјену угрожености од елементарне
непогоде и друге несреће,
в) доноси програм развоја цивилне заштите Града у
области заштите и спасавања,
г) доноси одлуку о формирањау Градског штаба за
ванредне ситуације,
д) доноси одлуку за одређивање локације за
уништавање неексплодираних убојних средстава и мина,
ђ) планира и утврђује изворе финансирања за
извршавање задатака цивилне заштите у области заштите и
спасавања на нивоу Града,
е) разматра стање у области заштите и спасавања и
ж) врши и друге послове из области заштите и
спасавања.
2. Градоначелник
Члан 13.
Градоначелник у оквиру својих права и дужности у
области заштите и спасавања:
а) предлаже доношење одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и
спасавања,
б) управља системом цивилне заштите у области
заштите и спасавања у Граду,
в) предлаже процјену угрожености од елементарне
непогоде и друге несреће,
г) предлаже програм развоја система цивилне
заштите у области заштите и спасавања,
д) доноси план заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће,
ђ) именује Градски штаб за ванредне ситуације и
оснива јединице и тимове цивилне заштите,
е) именује и разрјешава командире јединица и
тимова цивилне заштите и повјеренике заштите и спасавања,
ж) доноси годишњи план обуке и оспособљавања
штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне
заштите и повјереника заштите и спасавања у складу
са Планом обуке и оспособљавања снага за заштиту и
спасавање у Републици,
з) наређује поступање по плану приправности,
и) проглашава ванредну ситуацију и стање
елементарне непогоде и друге несреће,
ј) наређује мобилизацију и употребу снага и
средстава за заштиту и спасавање,
к) наређује узбуњивањe,
л) наређује евакуацију и обезбјеђује ресурсе
неопходне за хитан смјештај у случају елементарне непогоде
и друге несреће,
љ) доноси одлуку којом одређује привредна
друштва и друга правна лица која су обавезна поступати
у складу са чланом 23. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама,
м) доноси одлуку о формирању комисије за
процјену штете проузроковане елементарном непогодом и
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другом несрећом,
н) подноси извјештаје Скупштини Града о стању у
области заштите и спасавања,
њ) закључује уговоре о извршавању задатака
цивилне заштите у области заштите и спасавања,
о) доноси одлуку о упућивању помоћи сусједним
и другим јединицама локалне самоуправе које су погођене
елементарном непогодом и другом несрећом,
п) извршава наредбе Републичког штаба за
ванредне ситуације,
р) остварује сарадњу са Управом цивилне заштите
и начелницима сусједних и других јединица локалне
самоуправе по питањима од заједничког интереса за
заштиту и спасавање и
с) врши и друге послове из области заштите и
спасавања.
3. Одсјек за цивилну заштиту
Члан 14.
Одсјек за цивилну заштиту Административне
службе Града Бијељина врши стручне, управне и друге
послове:
а) израђује процјену угрожености од елементарне
непогоде и друге несреће,
б) израђује програм развоја цивилне заштите у
систему заштите и спасавања,
в) израђује план заштите и спасавања од
елементарне непогоде и друге несреће,
г) припрема одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите у систему заштите и
спасавања,
д) организује, прати и реализује обуку грађана из
области личне, узајамне и колективне заштите у сарадњи са
Градским штабом за ванредне ситуације,
ђ) организује, прати и реализује обуку снага
цивилне заштите у сарадњи са Градским штабом за ванредне
ситуације,
е) организује и координира спровођење мјера и
задатака цивилне заштите у области заштите и спасавања,
ж) врши координацију дјеловања субјеката од
значаја за заштиту и спасавање у случају елементарне
непогоде и друге несреће у Граду;
з) предлаже годишњи план обуке и оспособљавања
Градског штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова
цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања,
и) предлаже програм самосталних вјежби и израду
елабората за извођење вјежби заштите и спасавања, органа
управе, привредних друштава и других правних лица,
ј) води евиденцију припадника цивилне заштите и
врши њихово распоређивање у јединице и тимове цивилне
заштите и повјереника заштите и спасавања у сарадњи са
Градским штабом за ванредне ситуације,
к) води евиденцију материјално-техничких
средстава грађана, привредних друштава и других правних
лица и служби која се могу ставити у функцију цивилне
заштите,
л) учествује у набавци средстава и опреме за
заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне
заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности,
чувању и употреби,
љ) даје стручна упутства грађанима, привредним
друштвима и другим правним лицима по питањима
заштите и спасавања,
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м) информише јавност о опасностима од
елементарне непогоде и друге несреће и мјерама и задацима
заштите и спасавања,
н)
подноси
извјештаје
и
информације
Градоначелнику и Управи цивилне заштите,
њ) води прописану базу података и друге евиденције и
о) врши и друге послове из области заштите и
спасавања.
4. Организационе јединице Административне
службе Града
Члан 15.
Организационе јединице Административне службе
Града у оквиру свог дјеловања у области заштите и спасавања:
а) израђују процјену угрожености и план заштите и
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће у оквиру
своје надлежности,
б) организују, планирају и обезбјеђују провођење
превентивних мјера заштите и спасавања, и предлажу мјере
и активности за њихово унапређење,
в) врше контролу провођења мјера за спречавање
елементарне непогоде и друге несреће или отклањање
посљедица у области из своје надлежности,
г) утврђују штете настале од посљедица елементарне
непогоде и друге несреће у области из своје надлежности,
д) достављају податке Одсјеку за цивилну заштиту
Административне службе Града – од значаја за планирање,
организовање и провођење мјера заштите и спасавања,
ђ) врше стручне послове за потребе цивилне
заштите – који се односе на ангажовање служби, привредних
друштава и других правних лица у заштити и спасавању и
е) обављју и друге послове за потребе заштите и
спасавања.
III – ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 16.
(1) Цивилна заштита Града у систему заштите и
спасавања организује се у складу са Законом о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама, Процјеном угрожености
људи и материјалних добара од елементарне непогоде и друге
несреће на подручју Града и овом Одлуком.
(2) Организовање и функционисање цивилне
заштите на територији Града заснива се на :
а) провођењу личне, узајамне и колективне заштите,
б) провођењу мјера и задатака заштите и спасавања,
в) руковођењу, одлучивању и координацији у
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,
г) организованости и спремности јединица и тимова
цивилне заштите,
д) ангажовању привредних друштава и других
правних лица која у оквиру својих редовних дјелатности
проводе мјере и задатке заштите и спасавања,
ђ) вршењу попуне, материјалном опремању,
обучавању, оспособљавању, мобилизацији и активирању
снага цивилне заштите.
Члан 17.
За потребе личне, узајамне и колективне заштите
надлежни органи Града, привредна друштва и друга правна
лица, власници и корисници стамбених зграда обезбјеђују и
држе у исправном стању потребна средства и опрему.
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Члан 18.
(1) Носиоци цивилне заштите у Граду (органи,
привредна друштва и др. правна лица, професионалне и
друге организације) припремају и спроводе мјере заштите и
спасавања:
а) превентивне мјере;
б) мјере заштите и спасавања у случају непосредне
опасности од елементарне непогоде и друге несреће;
в) мјере заштите и спасавања када наступе
елементарне непогоде и друге несреће и
г) мјере ублажавања и отклањања непосредних
посљедица елементарне непогоде и друге несреће.
(2) Мјере и активности цивилне заштите у систему
заштите и спасавања утвђују се плановима заштите и
спасавања које доноси Град, привредна друштва и друга
правна лица.
Члан 19.
(1) У циљу заштите и спасавања људи и материјалних
добара од опасности изазваних елементарном непогодом
или другом несрећом спроводе се сљедећи послови и задаци:
а) осматрање, обавјештавање и узбуњивање,
б) склањање људи и материјалних добара,
в) заштита од удеса,
г) евакуација,
д) збрињавање угрожених и настрадалих,
ђ) радиолошко – хемијска и биолошка заштита и
противепидемиолошка заштита,
е) заштита и спасавање из рушевина,
ж) заштита и спасавање на води и под водом,
з) заштита и спасавање од пожара,
и) заштита и спасавање од НУС-а и мина,
ј) прва медицинска помоћ,
к) заштита и спасавање животиња и намирница
животињског поријекла,
л) асанација терена,
љ) заштита животне средине,
м) заштита биља и биљних приозвода.
(2) Осим наведених послова и задатака из става 1.
овог члана могу се планирати, припремати и спроводити и
други послови и задаци у систему заштите и спасавања.
Члан 20.
(1) За руковођење и координацију у активностима
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на подручју
Града, те за обављање и других послова у заштити и
спасавању у складу са Законом и Одлуком Скупштине
Града формира се Градски штаб за ванредне ситуације као
оперативно стручни орган.
(2) Градски штаб за ванредне ситуације има
команданта, замјеника команданта, начелника и чланове
штаба.
(3) Командант Градског штаба за ванредне ситуације
је Градоначелник.
(4) Именовање и разрјешавање замјеника,
начелника и чланова Градског штаба врши се на основу
Рјешења Градоначелника.
Члан 21.
Градски штаб за ванредне ситуације с ходно Закону
обавља сљедеће послове:
а) руководи и координира рад субјеката и снага
система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
спровођењу утврђених задатака,

Број 11 - Страна 15

б) руководи и координира спровођење мјера и
задатака заштите и спасавања,
в) разматра и даје мишљење на приједлог Процјене
угрожености и приједлог Плана заштите и спасавања од
елементарне непогоде и друге несреће,
г) прати стање и организацију заштите и спасавања
и предлаже мјере за њихово побољшање,
д) наређује употребу снага за заштиту и спасавање,
средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама,
ђ) наређује Савјетима мјесних заједница да
предузму активности на заштити и спасавању људи и
материјалних добара,
е) ради на редовном информисању и обавјештавању
становништва о ризицима, опасностима и предузетим
мјерама,
ж) прати организацију, опремања и обучавања
јединица и тимова за заштиту и спасавање, овлашћених,
оспособљених правних лица,
з) процјењује угроженост од настанка ванредне
ситуације и предлаже Градоначелнику проглашење
ванредног стања,
и) доноси приједлоге, закључке и препоруке,
ј) сарађује са штабовима за ванредне ситуације
сусједних јединица локалне самоуправе,
к) разматра и предлаже доношење Одлуке о
организацији заштите и спасавања на подручју Града и
л) ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за Град.
Члан 22.
(1) У оквиру Градског штаба за ванредне ситуације
оснива се оперативно комуникативни центар Града у
сврху спровођења задатака осматрања, обавјештавања и
узбуњивања.
(2) Оперативно – комуникативни центар Града
активира се у случају елементарне непогоде и друге несреће
одлуком Градоначелника.
Члан 23.
(1) У мјесним заједницама, насељеним мјестима,
дјелу насеља, стамбеним зградама, привредним друштвима
и другим правним лицима одређују се повјереници заштите
и спасавања.
(2) Повјереници у мјесним заједницама односно
насељеним мјестима предузимају непосредне мјере и
активности за учешће грађана у спровођењу самозаштите и
учествују у свим активностима заштите и спасавања
које се проводе у акцијама заштите и спасавања људи и
материјалних добара на одређеном подручју.
(3) Повјереници у органима, привредним
друштвима и другим правним лицима предузимају мјере и
активности на учешћу радника у спровођењу личне, узајамне
и колективне заштите и мјера заштите ради спасавања људи
и материјалних добара у зградама и објектима за које су
задужени.
(4) Повјеренике на територији Града именује и
разрјешава Градоначелник а у привредном друштву и
другом правном лицу директор односно други надлежни
орган одређен општим актом.
Члан 24.
(1) У складу са Законом а на основу Поцјене
угрожености људи и материјалних добара од елементарне

Број 11 - Страна 16

Службени гласник Града Бијељина

непогоде и друге несреће, потреба и могућности, Град
Бијељина формира јединице и тимове цивилне заштите
које се опремају и оспособљавају као оперативне снаге ради
непосредног ангажовања на извршавању задатака заштите
и спасавања.
(2) Јединице цивилне заштите оснивају се као
јединице опште и специјализоване намјене.
Члан 25.
(1) Специјализоване јединице цивилне заштите
оснивају се, опремају и обучавају ради извршавања
сложенијих задатака заштите и спасавања чији припадници
при вршењу тих задатака морају имати одговарајуће
стручно знање и користити одговарајућа техничка средства
и опрему.
(2) Град Бијељина у складу са Процјеном
угрожености и потребама оснива специјализоване јединице
цивилне заштите за:
а) заштиту од пожара,
б) заптиту од поплаваа и несрећа на води и под
водом,
в) прву медицинску помоћ
г) РХБ заштиту
д) заштиту и спасавање из рушевина
ђ) заштиту животиња и намирница животињског
поријекла и
е) асанацију терена
(3) По потреби могу се оснивати и друге
специјализоване јединице цивилне заштите.
Члан 26.
(1) Одлуку о оснивању, врсти, величини и броју
јединица и тимова цивилне заштите Града као и именовању
и разрјешењу командира јединица доноси Градоначелник.
(2) Одлуку о оснивању, величини, врсти и броју
јединица цивилне заштите у привредним друштвим и
другим правним лицима чија је редовна дјелатност од
непосредног значаја за заштиту и спасавање доноси орган
утврђен општим актом привредног друштва или другог
правног лица.
Члан 27.
(1) У складу са Законом обвезнике заштите и
спасавања – цивилне заштите на њихове дужности у
јединице и тимове цивилне заштите и повјеренике заштите
и спасавања распоређује Одсјек за цивилну заштиту у
сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације.
(2) У јединице и тимове цивилне заштите
распоређују се обвезници цивилне заштите који имају
одговарајуће психофизичке и здравствене способности и
одговарајуће стручно знање.
Члан 28.
(1) У провођењу мјера и задатака заштите и
спасавања са људским и материјално – техничким ресурсима
ангажују се привредна друштва и друга правна лица која
обављају дјелатности од значаја за заштиту и спасавање.
(2) Град може са физичким лицима, организацијама,
службама и удружењима грађана, привредним друштвима
и другим правним лицима која посједују посебна и
специјалистичка знања, способности или материјално
– техничка средства и опрему од значаја за заштиту и
спасавање, закључити уговор о ангажовању на провођењу
мјера и задатака заштите и спасавања.
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Члан 29.
(1) Штаб за ванредне ситуације, јединице и тимови
цивилне заштите као и повјереници заштите и спасавања
опремају се одговарајућом опремом и матријално техничким
средствима која су неопходна за њихову личну заштиту и за
извршење задатака.
(2) Приликом извршавања задатака заштите и
спасавања припадници штаба, јединица и тимова цивилне
заштите и повјереници заштите и спасавања носе одјећу
заштите и спасавања на којој је на видном мјесту истакнут
знак заштите и спасавања.
(3) Средства и опрема из става 1. овог члана
обезбјеђују се набавком нових средстава и опреме и узимањем
средстава и опреме из пописа од привредних друштава
и других правних лица, јавних установа, организација и
грађана.
Члан 30.
(1) Припадници штаба за ванредне ситуације,
јединице и тимови цивилне заштите као и повјереници
заштите и спасавања обучавају се и оспособљавају за
извршење задатака заштите и спасавања.
(2) На основу наставних планова и програма
обучавања и оспособљавања које доноси министар
унутрашњих послова, Градоначелник доноси годишњи
оперативни план обуке структура из става 1. овог члана.
Члан 31.
(1) Обучавање и оспособљавање Градског штаба за
ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и
повјереника заштите и спасавања у Граду као и грађана за
личну и узајамну заштиту, обавља Одсјек за цивилну заштиту
у сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације.
(2) Припадници заштите и спасавања из става 1.
овог члана позивају се на обуку писменим позивом који се
уручује 15 дана прије почетка обуке.
Члан 32.
(1) Када процијени да постоји опасност од
елементарне непогоде и друге несреће Градски штаб за
ванредне ситуације и други органи надлежни за заштиту и
спасавање на подручју Града обавезни су предузети мјере
приправности предвиђене планом заштите.
(2) Мобилизацијом се по наређењу Градоначелника у
складу са плановима заштите врши организовано активирање
и употреба снага и средстава заштите и спасавања на подручју
Града.
(3) Мобилизација започиње од момента наређења
мобилизације а завршава се у времену одређеном планом
мобилизације.
Члан 33.
Власници и корисници опреме односно материјално
- техничких средстава у Граду дужни су опрему и средства
заједно са потребним људством у случају потребе односно
када то захтијевају потребе заштите и спасавања ставити на
располагање Одсјеку цивилне заштите Града.
IV – ПРОГРАМИРАЊЕ И
СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

ПЛАНИРАЊЕ

Члан 34.
Скупштина Града доноси Програм развоја цивилне
заштите у области заштите и спасавања у коме се одређују
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циљеви, задаци, начин остваривања као и смјернице у
области заштите и спасавања у Граду.
Члан 35.
(1) Плановима заштите и спасавања обезбјеђује се
организовано и усклађено дјеловање за спречавање несрећа,
односно смањења посљедица и обезбјеђење основних услова
за живот у случају елементарне непогоде и друге несреће.
(2) План заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће Града садржи:
а) Процјену угрожености од елементарне непогоде
и друге несреће,
б) планирање превентивног дјеловања,
в) планирање приправности,
г) планирање мобилизације,
д) планирање хитног поступања.
(3) План заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће по методологији коју доноси Влада
Републике Српске израђује Одсјек за цивилну заштиту
у сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације а
доноси га Градоначелник.
Члан 36.
Програм и План Града из члана 34. и 35. ове Одлуке
морају бити усаглашени са Републичким Програмом
заштите и спасавања и Планом заштите и спасавања од
елементарне непогоде и друге несреће у Републици Српској.
V – ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 37.
(1) Скупштина Града планира и утврђује изворе
финансирања активности цивилне заштите у области
заштите и спасавања.
(2) Град с ходно Закону у свом буџету планира и
издваја 2% посебних средстава, од којих се 50% користи за
предузимање превентивних активности а 50% за опремање
и обуку структура заштите и спасавања и о издвојеним и
утрошеним средствима информише Републичку управу
цивилне заштите.
Члан 38.
Град финансира:
а) припремање, опремање, обуку и рад Градског
штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне
заштите и повјереника заштите и спасавања Града и њихове
трошкове учешћа у спровођењу мјера заштите и спасавања,
б) прилагођавање и одржавање склоништа и других
заштитних објеката,
в) обуку становништва у области заштите и
спасавања,
г) санирање дијела штета насталих од елементарне
непогоде и друге несреће у складу са материјалним
могућностима и одлуком надлежног органа Града,
д) надокнаду грађанима, привредним друштвима и
другим правним лицима чија су материјална средства узета
ради збрињавања настрадалог и угроженог становништва
односно извршавања задатака заштите и спасавања и
е) друге потребе заштите и спасавања у складу са
Законом и другим прописима.
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VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите
на подручју општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“ број 6/02).
Члан 40.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-46/13
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. став 1 алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2.
тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13), а у вези са чланом 1. тачка 20.
Одлуке о локалној мрежи амбуланти породичне медицине
на територији општине Бијељина (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 7/05 и 13/07), Скупштина Града
Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У ДОМУ КУЛТУРЕ ПУЧИЛЕ ДОМУ
ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком Град Бијељина, као оснивач Дома
здравља Бијељина, додјељује истом на коришћење пословни
простор означен као к.ч. број 286/1 у нарави пословни
простор у ванпривреди површине 68,75 м2, уписаног у
лист непокретности број 287 к.о. Пучиле у којем је општина
Бијељина уписана као корисник са дијелом 1/1 и з.к. уложак
број 670 к.о. Пучиле-Пухаре у којем је општина Бијељина
уписана са правом својине са дијелом 1/1.
Пословни простор налази се у Пучилама у
саставу објекта Дома културе и састоји се од: вјетробрана
површине 3,00 м2, ходника са рецепцијом површине 13,5
м2, ординације површине 15,15 м2, интервенције површине
18,00 м2, просторије за одмор површине 8,30 м2, оставе за
лијекове површине 3,30 м2, вјетробрана (помоћни улаз)
површине 1,50 м2, ВЦ-а површине 2,00 м2, ВЦ-а површине
2,00 м2 и оставе 2,00 м2.
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке додјељује
се на коришћење без накнаде и неће се књижити у
катастарској и земљишнокњижној евиденцији.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке Дом
здравља Бијељина ће користити за потребе амбуланте
породичне медицине утврђене Одлуком о локалној
мрежи амбуланти породичне медицине на подручју Града
Бијељина, све док у истом обавља регистровану дјелатност.
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Члан 3.
На основу ове Одлуке са Домом здравља Бијељина
закључиће се Уговор којим ће се регулисати права и обавезе
уговорних страна у вези са коришћењем некретнине из
члана 1. ове Одлуке.
Члан 4
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина, да на
основу ове Одлуке, са Домом здравља Бијељина закључи
Уговор.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-44/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 124/08, 3/09,
58/09 и 95/11), члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 20/12) и члана
38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
– К.Ч. БРОЈ 6231/2 К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини
града Бијељина, означене као:
- к.ч. број 6231/2, звана Буковица, по култури пашњак
2. класе, површине 1000 м2, уписане у лист непокретности
број 4094 к.о. Обарска Велика, у којем је као корисник уписана
општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели
означене као к.ч. број 6231/2 звана Буковица, по култури
пашњак 2. класе, површине 1000 м2, уписане у з.к. уложак
број 3342 к.о. Обарска Велика, у којем је општина Бијељина
уписана са правом својине са дијелом 1/1.
Члан 2.
Почетна продајна цијена непокретности из члана
1 ове Одлуке износи 2,5 КМ/м2, што за површину од 1000
м2 износи 2.500,00 КМ (словима двијехиљадеипетстотина
конвертибилних марака).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити на име кауције износ од 1000 КМ (хиљаду
конвертибилних марака), на благајни продавца.
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Члан 4.
Продајну цијену наведене непокретности учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
на жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у посјед
купцу извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће Комисија за спровођење јавног
конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини општине Бијељина (‘’Службени
гласник општине Бијељина’’, број: 13/12).
Оглас за продају непокретности из члана 1. Одлуке
објавиће се у локалном листу ‘’Семберске новине’’, дневном
листу ‘’Прес’’, на огласној табли Административне службе
Града Бијељина и веб сајту Града Бијељина.
Члан 6.
Средства добијена продајом непокретности
из члана 1. Одлуке усмјериће се на уређење градског
грађевинског земљишта.
Члан 7.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи нотарски обрађен Уговор о продаји,
а по прибављеном мишљењу Замјеника Правобраниоца
Републике Српске са сједиштем у Бијељини.
Члан 8.
Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-45/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 38. став 2. тачка б), а у складу са чланом
130. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13) Скупштина Града Бијељина на својој 7.
сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОБУЦИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о обуци одборника Скупштине општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број:
23/06) ријеч „општина” замјењује се ријечју „Град“, у
одговарајућем падежу.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-49/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године
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замјењује се ријечју „Град“ и ријеч „Начелник“ замјењује се
ријечју „Градоначелник“, у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-47/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 6. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03) и члана 38. став 2. тачка б), а
у складу са чланом 130. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊА ОРГАНА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци 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) ријеч „општина”
замјењује се ријечју „Град “, у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-48/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 38. став 2. тачка ае), а у вези са чланом
12. и у складу са чланом 130. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13), а по
предлогу Међународног медијатора за Босну и Херцеговину,
Скупштина Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној
дана 26. априла 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ У
МЕЂУЕТНИЧКИМ ОДНОСИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о образовању комисије за медијацију у
међуетничким односима у општини Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина”, број: 2/06) ријеч „општина”

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 38. став 2. тачка б), а у складу са чланом
130. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој
7. сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ „САТИ ГРАЂАНА“ У
СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о организовању „Сати грађана“ у
Скупштини општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина”, број: 37/08) ријеч „општина” замјењује
се ријечју „Град“, у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-50/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 9. став 3. и члана 6. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број:
106/09) и члана 38. став 2. тачка б), а у складу са чланом
130. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој
7. сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела
је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Одбора за здравље („Службени
гласник општине Бијељина”, број: 2/10) ријеч „општина”
замјењује се ријечју „Град“, у одговарајућем падежу.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-51/13
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. алинеја 25. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 9. Закона о Граду Бијељина
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 70/12), члана
2. став 1. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11), члана 7. и 101. Закона
о привредним друштвима (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 127/08, 58/09 и 100/11) и члана 38. став 2.
тачка ч) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 7.
сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ПРАВНЕ ФОРМЕ ОРГАНИЗОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА” БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање правне форме
организовања Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и
развој града” Бијељина, које је основано Одлуком о оснивању
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
9/03, 6/05, 4/08 и 3/11), са Законом о јавним предузећима
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и
78/11) и Законом о привредним друштвима (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 127/08, 58/09 и 100/11),
врши промјену назива предузећа, уређују дјелатности и
органе предузећа, упис промјена у судски регистар као
и друга питања од значаја за усклађивање правне форме
организовања предузећа.
Члан 2.
(1) Јавно предузеће “Дирекција за изградњу и развој
града” Бијељина организује у правну форму привредног
друштва капитала - у друштво са ограниченом одговорношћу.
(2) Назив предузећа из става 1. овог члана је: “Јавно
предузеће “Дирекција за изградњу и развој града” друштво
са ограниченом одговорношћу, Бијељина”, (у даљем тексту:
Јавно предузеће).
(3) Скраћени назив Јавног предузећа је: ЈП
“Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина.
(4) Јавно предузеће се оснива као једночлано
друштво са ограниченом одговорношћу.
Члан 3.
Сједиште Јавног предузећа је у Бијељини, улица
Карађорђева број: 33.
Члан 4.
Јавно предузеће је правни сљедбеник Јавног
предузећа “Дирекција за изградњу и развој града” Бијељина,
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те задржава континуитет права, обавеза и одговорности
досадашњег предузећа у новој правној форми организовања,
у складу са законом и овом одлуком.
Члан 5.
(1) Јавно предузеће основано је за обављање послова
прибављања, припремања и уређења градског грађевинског
земљишта, организовање и вођење инвестиција од значаја за
Град Бијељину, као и за активности заштите и унапређења
животне средине.
(2) Јавно предузеће обавља дјелатности од општег
интереса, а пословаће за потребе оснивача и других јавних
предузећа и установа без економске користи, односно као
непрофитабилно, а сва његова потенцијална добит обавезно
ће се реинвестирати за потребе опште заједнице.
Члан 6.
У судски регистар ће у својству оснивача Јавног
предузећа бити уписан Град Бијељина, Бијељина, Трг Краља
Петра I Карађорђевића број 1, као правни сљедбеник бивше
општине Бијељина.
Члан 7.
(1) Оснивачки улог у Јавном предузећу чине
средства у својини оснивача у износу 2.000,00 КМ (словима:
двијехиљаде конвртибилних марака), која су уплаћена
у новцу у корист рачуна предузећа, на основу Одлуке о
оснивању Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и развој
града” Бијељина бр. 01-022-36/03 од 27.11.2003. године
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 9/03, 6/05,
4/08 и 3/11).
(2) Оснивач одговара за обавезе Јавног предузећа до
висине оснивачког улога.
Члан 8.
Основни капитал Јавног предузећа може се
повећавати или смањивати на основу одлуке Скупштине
Јавног предузећа, у складу са Законом о привредним
друштвима и другим прописима.
Члан 9.
У правном промету с трећим лицима Јавно
предузеће иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе
одговара без ограничења, свим својим средствима.
Члан 10.
Јавно предузеће обавља следеће дјелатности:
41.10 Организација извођења пројеката за зграде
52.21 Услужне дјелатности у копненом саобраћају
62.09 Остале услужне дјелатности које се односе
на информационе
технологије и рачунаре
68.31 Агенције за некретнине
68.32 Управљање некретнинама уз наплату или
на основу уговора
71.11 Архитектонске дјелатности
71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано
техничко савјетовање.
Члан 11.
(1) Органи Јавног предузећа су: Скупштина,
Надзорни одбор и Управа.
(2) Скупштину Јавног предузећа чини представник
оснивача.
(3) Послове Скупштине Јавног предузећа обавља
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Градоначелник, као представник оснивача, у складу са
надлежностима одређеним Законом о јавним предузећима,
овом одлуком и статутом Јавног предузећа.
(4) Надзорни одбор има 5 (пет) чланова које бира и
разрјешава Скупштина у складу са законом, овом одлуком и
статутом Јавног предузећа.
(5) Чланови Надзорног одбора бирају се на период
од четири године, уз могућност поновног избора.
(6) Управу Јавног предузећа чине директор и два извршна
директора које именује и разјешава Надзорни одбор, у
складу са законом и статутом Јавног предузећа.
(7) Чланови Управе именују се на период од четири
године, уз могућност поновног именовања.
(8) Органи Јавног предузећа обављају послове и
одлучују о питањима из своје надлежности, у складу са
законом, овом одлуком, статутом и другим актима Јавног
предузећа.
Члан 12.
(1) Директор заступа Јавно предузеће без
ограничења.
(2) Директор може, у оквиру својих овлашћења,
дати писану пуномоћ за заступање Јавног предузећа другом
лицу.
(3) Директор, уз сагласност оснивача, може
одређеном лицу дати прокуру која садржи овлашћење за
закључивање уговора и вршење правних послова и радњи у
вези са дјелатношћу Јавног предузећа.
(4) Прокура се може опозвати у свако доба.
Члан 13.
(1) Јавно предузеће има Одбор за ревизију кога
именује Скупштина предузећа на приједлог Надзорног
одбора, у складу са законом и статутом Јавног предузећа.
(2) Одбор за ревизију извршава послове и дужности
утврђене законом и статутом Јавног предузећа.
Члан 14.
(1) Јавно предузеће се може спојити са другим
привредним
друштвом
или
промијенити
облик
организовања, уколико испуњава услове за оснивање тог
облика организовања, у складу са законом.
(2) Одлуку о статусним промјенама Јавног предузећа
и промјени правне форме привредног друштва доноси
оснивач, у складу са законом.
Члан 15.
(1) Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа
именовани Рјешењем Скупштине Јавног предузећа број:
01-111-8/10 од 17.03.2010. године и број: 01-111-107/12 од
07.12.2012. године остају у својству вршилаца дужности до
редовног избора Надзорног одбора, у складу са законом,
овом одлуком и статутом Јавног предузећа.
(2) Вршилац дужности директора Јавног предузећа
именован Рјешењем Надзорног одбора Јавног предузећа
број: И-57/13 од: 31.01.2013. године остаје на дужности
са свим законским овлашћењима и одговорностима до
редовног избора директора, у складу са законом, овом
одлуком и статутом Јавног предузећа.
(3) Чланови Управе именовани Рјешењем Надзорног
одбора Јавног предузећа број: И-419/10 од:18.06.2010.
године, број: И-420/10 од: 18.06.2010. године и број:
И-421/10 од:18.06.2010. године остају на дужности у својству
вршилаца дужности са свим законским овлашћењима и
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одговорностима до редовног избора извршних директора,
у складу са законом, овом Одлуком и статутом Јавног
предузећа.
(4) Даном уписа промјена у судском регистру, у
складу са чланом 16. ове одлуке, престаје улога Скупштине
града као Скупштине Јавног предузећа.
Члан 16.
(1) На основу ове одлуке извршиће се одговарајуће
промјене уписа у судском регистру код Окружног привредног
суда у Бијељини у регистарском улошку број: МБС 59-050012-11 (стари број: И-5683).
(2) Приједлог за промјене уписа из става 1. овог
члана поднијеће вршилац дужности директора Јавног
предузећа.
Члан 17.
(1) Јавно предузеће ће, у складу са законом и овом
одлуком, извршити усклађивање Статута и других општих
аката Јавног предузећа, у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
(2) За реализацију ове одлуке задужује се Управа
Јавног предузећа.
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе
одредбе Одлуке о оснивању Јавног предузећа “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) које су у
супротности са овом одлуком.
Члан 19.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-38/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. став 1. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 30/07), члана 20. Статута ЈП
“Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 2/06 и 12/11), те члана 38. став
2. тачка ј). Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 7.
сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРЕЊУ КРЕДИТНОГ
ЗАДУЖЕЊА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
ГРАДА“ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о одобрењу кредитног задужења ЈП
“Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 21/2011) члан I мијења се и
гласи:
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„Скупштина Града Бијељина, као правни сљедбеник
Општине Бијељина и оснивач предузећа, одобрава ЈП
„Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина да се
кредитно задужи у износу од 1.000.000,00 КМ из разлога
уређења градског грађевинског земљишта, спровођењем
важећих докумената просторног уређења“.

На основу члана 30. Зaкона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 38. став 2. тачка ч) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној
дана 26. априла 2013. године, донијела је

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“,

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-39/13
Бијељина,
Датум, 26. април 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09,
58/09 и 95/11) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОКВИРУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“
I
У Одлуци о начину и условима јавне продаје
неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини у
оквиру регулационог плана „Индустријска зона 3“ („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 15/12) члан IV мијења се и
гласи:
„Продајну цијену наведеног земљишта учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, обавезан је
уплатити у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата
прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења
Уговора на жиро рачун продавца, а предаја земљишта у посјед
купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити
записник о примопредаји земљишта у посјед.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове
за упис својине на земљишту у јавним евиденцијама
непокретности.“
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-40/13
Бијељина,
Датум, 26. април 2013. године

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Воде“
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
6/98, 6/05 и 27/11), члан 2. мијења се и гласи:
„Предузеће ће пословати под називом:
Јавно предузеће „ВОДЕ“ Бијељина
Скраћена ознака фирме је ЈП “ВОДЕ“ Бијељина
Сједиште предузећа је у Бијељини, улица Милоша
Црњанског број 16.
Предузеће има својство правног лица.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-53/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Сужбени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11),
члана 5. став 1. алинеја 1. Одлуке о оснивању ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 6/98, 6/05 и 27/11) и члана 38. став
2. тачка ч) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на
својој 7. сједници одржаној дана 26. априла 2013. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа „ВОДЕ“ Бијељина
(у даљем тексту: Статут) - („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 7/05, 6/07 и 3/12), ријеч „општина“ замјењује
се ријечју „Град“ у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 4. Статута ријечи: „Улица Рачанска број 29“
замјењују се ријечима „Улица Милоша Црњанског број 16“.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

Члан 3.
У члан 28. Статута, став 1. тачка 3) мијења се и
гласи:
„3) да има ВСС економског, правног, друштвеног,
техничког или пољопривредног смјера.“

30. април 2013.

Службени гласник Града Бијељина

Члан 5.
У члан 32. Статута, став 2. тачка 3) мијења се и
гласи:
„3) да има ВСС економског, правног, друштвеног,
техничког или пољопривредног смјера.“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-52/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 26. април 2013. године Драган Ћурђевић, с.р.
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности
чланова Управног одбора Дома здравља Бијељина, због
окончаног поступка јавне конкуренције, и то:
1) МИРОСЛАВ ДМИТРУК
2) СТЕВИЦА МАРКОВИЋ
3) ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
4) НЕЛА МИТРОВИЋ
5) ЦВИЈЕТИН ВИЛОТИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 68. став 1. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла
2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За начелника Одјељења за стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине у Административној
служби Града Бијељина именује се:
- МИЛЕНКО
електротехнике

ВИЋАНОВИЋ

–

дипл.инг.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-151/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12) и члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13)
Скупштина Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној
дана 26. априла 2013. године, донијела је

Број: 01-111-152/13
Бијељина,
Датум, 26. април 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 12. 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. и 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 8. 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) Скупштина
Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла
2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
I
1. За чланове Управног одбора Дома здравља Бијељина,
именују се:
1) МИРОСЛАВ ДМИТРУК
2) НЕЛА МИТРОВИЋ
3) САША ЈОКИЋ
4) ЦВИЈЕТИН ВИЛОТИЋ
5) СТЕВИЦА МАРКОВИЋ
II
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-153/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године
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На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и
члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13) Скупштина Града Бијељина на
својој 7. сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности чланова
Управног одбора Аграрног фонда општине Бијељина, због
окончаног поступка јавне конкуренције, и то:
1) НАДА ЛУЧИЋ
2) ДРАГАН ВУКОВИЋ
3) ДРАГИША ЖИВАНОВИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

30. април 2013.

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12) и члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13)
Скупштина Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној
дана 26. априла 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности
чланова Управног одбора Туристичке организације општине
Бијељина, због окончаног поступка јавне конкуренције, и
то:
1) САША ЈОКИЋ
2) ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ
3) ДАНИЈЕЛ ФИЛИПОВИЋ
4) ДЕЈАН САВИЋ
5) МИЛОРАД ТОДОРОВИЋ

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-154/13
Бијељина,
Датум, 26. април 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/03), члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана
8. 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) Скупштина Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној
дана 26. априла 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
1. За чланове Управног одбора Аграрног фонда општине
Бијељина именују се:
1) ДРАГАН ВУКОВИЋ
2) ДРАГИША ЖИВАНОВИЋ
3) НАДА ЛУЧИЋ
II
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-155/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 26. април 2013. године
Драган Ћурђевић, с.р.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-156/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 16. став 1. и 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 8. 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) Скупштина Града Бијељина
на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла 2013. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I
1. За чланове Управног одбора Туристичке
организације општине Бијељина именују се:
1) МИЛОРАД ТОДОРОВИЋ
2) ДЕЈАН САВИЋ
3) ДАНИЈЕЛ ФИЛИПОВИЋ
4) ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
5) ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ

30. април 2013.

Службени гласник Града Бијељина

II
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-157/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 38. став 2. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13), а у
складу са чланом 28. став 3. Правилника о критеријумима
и поступку за стипендирање студената и ученика,
финансирање научно-истраживачког рада и награђивање
ученика и наставника („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 21/06, 27/07 и 22/09) Скупштина Града
Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла
2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА ЗАВРШНИХ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
I
За чланове Комисије за провођење поступка
одабира завршних научно-истраживачких радова који ће
се финансирати из буџета Града Бијељина, именују се:
- НЕНАД ЛАЛИЋ
- ЈОВАН ВУКОВЉАК
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-158/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 38. став 2. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13)
Скупштина Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној
дана 26. априла 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Координациони одбор за социјалну заштиту
Града Бијељина, именују се:
1. МИЛИЦА ЛОВРИЋ – одборник Скупштине
Града Бијељина
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2. ВЛАДО СИМИЋ - одборник Скупштине Града
Бијељина
3. СРЂАН МИЈАТОВИЋ - одборник Скупштине
Града Бијељина
4. МИЋО ТОДОРОВИЋ - одборник Скупштине
Града Бијељина
5. ДРАГО СТАЈИЋ - одборник Скупштине Града
Бијељина
6. СЛАВКО БАШИЋ - начелник Одјељења за
друштвене дјелатности
7.
ЈЕФТО
ВАСИЛИЋ
представник
Административне службе Града Бијељина
8. МИЛАН СИМЕУНОВИЋ - директор Центра за
социјални рад
9. МИЛАН СТОЈАНОВИЋ - педагог у Центру за
социјални рад
10. АМИР МУСИЋ – представник средњих школа
11. ДРАГОРАД ВАСИЋ – представник основних
школа
12.
ЈОКА
АРСЕНОВИЋ
представник
предшколских установа
13. БОСА СТАНОЈЛОВИЋ – представник
здравства
14. ШЕМСА ХУРЕМОВИЋ - медицински радник
15. ЂУЈА ПЕЈИЋ - представник невладиних
организација
16. ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ – шеф Одсјека за
послове мјесних заједница
17. СЛАВИША ЈОВАНОВИЋ - представник
мјесних заједница
18. БОРКА МИЋИЋ - представник корисника
19. МИЛАДИН ЦВЈЕТИНОВИЋ - ветеринар
II
Задатак Координационог одбора је да:
- прати Реализацију Стратегије развоја социјалне
заштите општине Бијељина за период од 2008. до 2015.
године,
- прати социјалне потребе грађана, појединаца и
посебних група,
- покреће иницијативе за доношење одговарајућих
планова, одлука и других докумената, којима се дефинишу
проширена права у социјалној заштити,
- разматра нацрте градских планова развоја,
информације и извјештаје у области социјалне заштите, те
предлаже мјере за унапређење,
- координира рад свих носилаца социјалне заштите
на подручју Града Бијељина,
- предлаже доношење одговарајућих препорука и
смјерница у области социјалне и дјечије заштите,
- подноси годишњи извјештај о свом раду Градоначелнику и
Скупштини Града Бијељина.
III
За праћење стања и рјешавања проблема појединих
категорија становништва Координациони одбор формира
Kомисије састављене од чланова Одбора и стручњака који
се баве тим проблемима.
IV
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да
важи Рјешење број: 01-111-89/09 од 31. марта 2009. године
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 8/09).
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V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-159/13
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07
и 109/12 ), члана 38. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13) Скупштина Града
Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 26. априла
2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈИП „СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
1. Разрјешава се дужности
„Семберија и Мајевица“ Бијељина

директора

ЈИП

- ЉУБО ЉУБОЈЕВИЋ , због истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-160/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 7.
сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈИП „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
1. За вршиоца дужности директора ЈИП „Семберија
и Мајевица“ Бијељина, именује се:
- ЉУБО ЉУБОЈЕВИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-161/13
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

30. април 2013.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), 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) и члана 38. став 2. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13 ), Скупштина Града Бијељина на својој 7. сједници
одржаној дана 26. април 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈИП “СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора ЈИП „Семберија и
Мајевица“ Бијељина, именују се :
1. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ
2. ЈАСНА АБДУЛАХАГИЋ
3. МИЛАН БУЈИНОВИЋ
4. АДМИР ГОДУШЕВИЋ
5. СЛАЂАНА ЛЕКИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном
року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом
раду Градоначелнику, након чега Градоначелник у складу
са чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)
Скупштини Града упућује приједлог кандидата за директора
на разматрање и доношење акта за коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-163/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
10. а у вези са чланом 3. Одлуке о утврђивању критеријума
за избор и именовања органа у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина општине („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 5/03) и члана 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13) Скупштина Града Бијељина на својој
7. сједници одржаној дана 26. априла 2013. године, расписала
је

30. април 2013.

Службени гласник Града Бијељина

ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ДИРЕКТОР ЈИП “СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“
БИЈЕЉИНА
II

ОПИС ПОСЛОВА

Директор заступа предузеће, одговара за
законитост рада, организује и руководи процесом рада
и пословање, предлаже основе пословне политике,
програме рада и планове развоја, предлаже акта која
доноси управни одбор, извршава одлуке управног одбора,
потписује колективни уговор, доноси акт о организацији
и систематизацији радних мјеста, одлучује о појединачним
правима и обавезама, обавља и друге послове у складу са
законом, општим актима и одлукама управног одбора.
III

МАНДАТ

Директор из тачке I именује се на период од 4
( четири ) године.
IV С Т А Т У С
Уговором о међусобним правима и обавезама
који директор закључује са Управним одбором утврђује се
радно-правни статус, плата и друга примања директора по
основу радa.
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:
• Да су држављани БиХ – Републике Српске,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
• висока стручна спрема (VII/1 степен ) друштвеног
смјера,
• најмање пет година радног искуства у струци,
• посједовање руководних и оранизационих
способности,
• доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
• програм рада.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске ( „ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
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Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08)
и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, Увјерење о
држављанству (не старије од шест мјесеци), извод из
матичне књиге рођених, личну карту, изјаве о испуњавању
општих услова из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке VII конкурса,
диплому, доказ о радном искуству у струци и Програм рада.
Увјерење да кандидат није осуђиван – кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске лично
ће доставити увјерење. За канидате рођене у Републици
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење
тражити службеним путем код 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 ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X ОБЈАВЉИВАЊЕ
Конкурс ће бити објављен у дневним новинама
„ПРЕСС“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и
„Службеном гласнику Града Бијељина“.
Ако конкурс не буде истовремено објављен, рок
ће се рачунати од дана објављивања у дневним новинама
„ПРЕСС“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-162/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 26. април 2013. године
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 62. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), а у складу са чланом 5.
тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 43/07), Градоначелник дана
25. априла 2013. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о радном времену за
Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом
I
У сриједу 1. маја 2013. године, четвртак 2. маја 2013.
године и четвртак 9. маја 2013. године (у даљем тексту:
републички празници), а ради задовољења неопходних
потреба грађана за комуналним, здравственим и другим
услугама, дужне су да раде здравствене установе и предузећа
за снадбјевањем: водом, електричном енергијом, превоза
путника и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог
члана обавезни су да организују и обезбједе рад и дежурства
у обиму који задовољава функционисање њихове основне
дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за
вријеме трајања републичких празника.
Предузећа, установе и организације које у својим
редовним активностима имају организован рад за нерадне
дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и
дежурства утврђен овом Одлуком.
II
Ради задовољења неопходних потреба грађана за
снабдјевањем основним животним артиклима и других
потреба, у сриједу 1. маја 2013. године могу да раде само
продавнице са прехрамбеном робом и месаре најдуже до
12:00 часова, а у четвртак 2. маја 2013. године и четвртак
9. маја 2013. године могу да раде привредна друштва и
предузетници најдуже до 15:00 часова.
III
Апотеке,
продавнице
погребне
опреме,
ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити
редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких
празника.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-531/13
Бијељина,
Датум, 25. април 2013. године

30. април 2013.

набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: БиЗ-Н-05-п1/13
I
Приступа се поновној јавној набавци радова под
шифром: БиЗ-Н-05-п1/13
II
За потребе Одјељења за борачко – инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:
Санација споменика погинулим борцима у Тузланској
колони.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
9.500,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за
2013. годину са буџетске ставке: Учешће у изградњи спомен
обиљежја (економски код 415 200; потрошачка јединица
0005180).
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са обајављивањем обавјештења о јавној набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију набавке је 10 (десет)
дана од дана закључивања Уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-94/13
Бијељина,
Датум, 25. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05),
члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне
и Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06,
70/06, 12/09 и 60/10) и члана 12. Правилника о јавним

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

30. април 2013.

Службени гласник Града Бијељина
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О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-н-43/13

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: БиЗ-н-06/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СКП-н-43/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
БиЗ-н-06/13

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Измјештање дијела постојеће и изградња нове
ниско напонске мреже у зони кружне раскрснице у центру
насељеног мјеста Велика Обарска.

II
За потребе Одјељења за борачко – инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих роба:
Набавка роба за потребе реализације пројекта“Смањење
ризика од катастрофа и безбједност дјеце“-фаза 2.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 13.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
за 2013. годину са буџетске ставке: ‘’Изградња комуналне
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација,
гасификација) Буџет – Суфинансирање’’, економски код:511
100; потрошачка јединица: 0005170.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
10.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за
2013. годину са буџетске ставке: Рачун посебних намјена
-донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са обајављивањем обавјештења о јавној набавци.

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

V
Рок за реализацију јавне набавке је 10 дана од дана
потписивања уговора.

V
Рок за реализацију предметних радова је 15 дана
од дана увођења извођача радова у посао, а најкасније за 10
дана од дана потписивања Уговора.

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

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.

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

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

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

Број: 02-404-90/13
Бијељина,
Датум, 22. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-89/13
Бијељина,
Датум, 22. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12) и
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 Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 13.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и :
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Службени гласник Града Бијељина

30. април 2013.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: КГН – 09 (2 Лот-а)/13

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-41/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
шифром: КГН – 09 (2 Лот-а)/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-41/13

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка радова:
Реконструкција школе-замјена столарије и замјена фасаде
у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини (набавка се финансира од
стране ЕУ-ИПА фондови):
ЛОТ 1 - Реконструкција школе-замјена столарије
у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини
ЛОТ 2 - Реконструкција школе- замјена фасаде у
ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ Буковица
Доња, засеок „Шекићи“

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 147.251,00 КМ (Лот 1 - 48.678,00
КМ и Лот 2 - 98.573,00 КМ). Средства за реализацију јавне
набавке ће се обезбиједити са рачуна посебних намјена –
Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију је од дана
потписивања Уговора до 31.10.2013. године.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-91/13
Бијељина,
Датум, 24. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 12.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и:

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 50.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета
Града за 2013. годину са буџетске ставке: ‘’Комунална
инфраструктура од водопривредних накнада’’ (економски
код 412 800; потрошачка јединица 0005170).
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V
Предвиђени почетак реализације јавне набавке
услуга има се обавити у року од 30 (тридесет) календарских
дана од дана увођења у посао, а најкасније до 01.10.2013.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-92/13
Бијељина,
Датум, 24. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени
гласник Републике Српске“, број: 70/12), и члана 38. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услуга и радова („Слжбени гласник
Општине Бијељина“, број: 13/11), Градоначелник доноси::

30. април 2013.

Службени гласник Града Бијељина

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
БиЗ-н-05/13
I
У поступку јавне набавке услуга путем
конкурентског захтјева са додатним објављивањем
обавјештења о набавци: „Санација споменика погинулим
борцима у Тузланској колони”, није достављена ниједна
понуда.
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III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

II
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 1
тачка б) подтачка 1) Закона о јавним набавкама БиХ, јер у
предвиђеном року није пристигла ниједна понуда.
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-73/13
Бијељина,
Датум, 22. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени
гласник Републике Српске“, број: 70/12), и члана 38. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 13/11), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
СЗП-06/13
I
У поступку јавне набавке услуга путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци: „Набавка
образаца за потребе матичне службе Административне
службе града Бијељина”, на преговоре је позван понуђач: ЈУ
Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.
II
Понуђач
ЈУ Службени гласник Републике
Српске,Бања Лука је доставио понуду,али се није појавио на
заказаним преговорима.
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ,због других
доказивих разлога који су изван контроле уговорног органа и
који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка
додјеле уговора.

Број: 02-404-57/13
Бијељина,
Датум, 22. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
Републике Српске“, број: 70/12), и члана 38. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09
и 60/10) и члана 39. Правилника јавним набавкама роба, услуга
и радова („Службени гласник општине Бијељина“, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
БиЗ-01/13
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка : „Реконструкција, санација и доградња индивидуалних
породичних стамбених објеката борачке категорије
становништва”, понуде су доствили следећи понуђачи:
1. Г.П.“Гратод“ Бања Лука
2. ДОО ДГТП „Примус“ Рогатица
3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
4. ДОО „Бук промет“ Бијељина
5. ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је
да понуде ДОО ДГТП „Примус“ Рогатица, ДОО“ПГП Градитељ“
Бијељина, ДОО „Бук промет“ Бијељина и ДОО „Призма“
Бијељина нису испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
- Понуда ДОО ДГТП „Примус“ Рогатица није испунила
услове предвиђене тачком 6.4.а) тендерске документације
која се односи на техничку и професионалну способност из
разлога што је понуђач доставио Списак запослених радника
са квалификационом структуром из које је видљиво да има
стално запослених 13 квалификованих радника грађевинске
струке и Лиценцу инжењера грађевинарства, што је супротно
Правилнику о броју потребних квалификованих радника
из области грађења објеката- 15 квалификованих радника
грађевинске струке и Лиценца дипломираног инжењера
грађевинарства-Овлашћење за грађење објеката.
- Понуда ДОО“ПГП Градитељ“Бијељина није испунила
услове предвиђене тачком 6.1.тендерске документације из
разлога што је понуђач доставио Увјерење о измиреним
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пореским обавезама и плаћеним доприносима са датумом
измирења обавеза старијим од три мјесеца, рачунајући од дана
предаје понуде.
- Понуда ДОО „Бук промет“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што је понуђач доставио неовјерене фотокопије: Увјерења о
измиреним пореским обавезама и доприносима, Увјерења
о измиреним индиректним порезима и Потврде Окружног
привредног суда у Бијељини да понуђач није у поступку стечаја
или ликвидације, што је у супротности са тачком 6.7.тендерске
документације којом је прописано да се сви документи морају
доставити у оригиналу или копији овјереној од стране надлежне
институције.
- Понуда ДОО“Призма“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тачком 6.3. тендерске документације која се
односи на економску и финансијску подобност из разлога што
понуђач није доставио овјерену фотокопију Биланса успјеха
за 2012.годину,него је доствио овјерену фотокопију Биланса
успјеха за 2009.годину.
Понуда Г.П. „Гратод“ Бања Лука у потпуности је
успунила услове предвиђене тендерском документацијом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 1.
тачка б) подтачка 5. Закона о јавним набавкама БиХ, јер је број
квалификованих понуђача мањи од три и не обезбјеђује стварну
конкуренцију за планирани уговор.
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и на
записник код овог органа.

30. април 2013.

зеленила на подручју Града Бијељина“ , понуду је доставио
понуђач:
Лот 1: Одржавање, чишћење и прање јавних
површина на подручју Града Бијељина
1. АД

“Комуналац” Бијељина

Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила
1. АД

“Комуналац” Бијељина

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава 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 прихватљивих понуда мањи од три и не
обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретан уговор.
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

Број: 02-404-36/13
Бијељина,
Датум, 24. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-33/13
Бијељина,
Датум, 24. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
Републике Српске“, број: 70/12), члана 38. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09
и 60/10) и члана 39. Правилника јавним набавкама роба, услуга
и радова („Службени гласник општине Бијељина“, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
СКП-01( 2 лота)/13
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка за међународне вриједносне разреде :“Одржавање,
чишћење и прање површина и одржавање јавног градског

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 , 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник Босне и
Хецеговине’’, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09
и 60/10) и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 01/07 и 13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА
ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ИП-01/13
I
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци:
„Преглед инспекцијских узорака током 2013. године“, врши
се исправка члана II, став 2, Одлуке о резултатима окончаног
поступка јавне набавке услуга и избору најповољнијег
понуђача, број: 02-404-54/13 од 18.04.2013.године и то дио

30. април 2013.

Службени гласник Града Бијељина

који се односи на извршено вредновање и који је гласио:
„ Понуде Институт за заштиту здравља РС,
Регионални завод Зворник и ЈУ Ветеринарски институт
РС „Др Васо Бутозан“ Бања Лука испуњавају све услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
извршено вредновање,
1. ЈУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“
Бања Лука
9.213,75 КМ
2. Институт за заштиту здравља РС, Регионални
завод Зворник
8.274,24 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач
ЈУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“
Бања Лука Са понуђеном цијеном у бруто износу од:
9.213,75 КМ “
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и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и
13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ЈНИН-02/13
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци, а
која се односи на набавку услуга “Техничка контрола техничке
документације објеката нискоградње и хидроградње’’, понуде
су доставили следећи понуђачи:
1. Институт за грађевинарство, Бања Лука
2. Д.О.О. „ROUTING“, Бања Лука
3. Д.О.О. „ГЕОПУТ“ Бања Лука
4. Д.О.О. „УРБИС ЦЕНТАР“ Бања Лука

Након исправке гласи:
„ Понуде Институт за заштиту здравља РС,
Регионални завод Зворник и ЈУ Ветеринарски институт
РС „Др Васо Бутозан“ Бања Лука испуњавају све услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
извршено вредновање,
1. ЈУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“
Бања Лука
9.213,75 КМ
2. Институт за заштиту здравља РС, Регионални
завод Зворник 13.747,50 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач
ЈУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“
Бања Лука Са понуђеном цијеном у бруто износу од: 9.213,75
КМ “
II
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-54/13
Бијељина,
Датум, 23. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 , 42/05 и
118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона о јавним
набавкама БиХ (‘’Службени гласник Босне и Херцеговине’’,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10)

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда Д.О.О. „ROUTING“, Бања Лука није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из
разлога што понуђач није доставио документацију
тражену тендерском документацијом којом се доказује
квалификациона структура овлашћених стручних лица
(тачка 2.6 тендерске документације), те се елиминише из
даљег поступка вредновања.
Понуде Институт за грађевинарство, Бања Лука,
Д.О.О.“ГЕОПУТ“ Бања Лука и Д.О.О.“УРБИС ЦЕНТАР“
Бања Лука испуниле су све услове предвиђене тендерском
документацијом
На основу наведеног критеријума - најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде извршено је вредновање
1. Д.О.О. „ГЕОПУТ“ Бања Лука
6.288,75 КМ
2. Д.О.О. „УРБИС ЦЕНТАР“ Бања Лука
14.098,00 КМ
3. Институт за грађевинарство, Бања Лука
22.376,25 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
Д.О.О. „ГЕОПУТ“ Бања Лука са понуђеном цијеном
у бруто износу од : 6.288,75 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-60/13
Бијељина,
Датум, 22. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о лаокалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
101/04 , 42/05 и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник
Босне и Херцеговине’’, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
70/06, 12/09 и 60/10) и члана 41. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11), Градоначелник д о
носи:
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-08/13
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захјтева без додатног објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку радова: Адаптација
стана Јосиповић Пане у Бијељини и изградња темеља за
породицу са седморо дјеце у великој Обарској, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО ‘’Бук промет“ Бијељина
2. ДОО ‘’Призма’’ Бијељина
3. ДОО ‘’Жеграп’’ 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 „Призма“ Бијељина
2. ДОО „Жеграп“ Бијељина
3. ДОО „Бук промет“ Бијељина

17.961,69 КМ
18.624,04 КМ
19.334,01 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач
ДОО ‘’Призма“Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 17.961,69 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-45/13
Бијељина,
Датум, 22. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

30. април 2013.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 , 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник Босне и
Херцеговине’’, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и члана 41. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-09/13
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захјтева без додатног објављивања обавјештења о набавци, а
која се односи на набавку радова: Реконструкција читаонице
у М.З.’’Филип Вишњић’’у Бијељини, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО ‘’Бук промет“ Бијељина
2. ДОО „ПГП Градитељ“ 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
2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
3. ДОО „Призма“ Бијељина

22.137,01 КМ
23.699,53 КМ
23.759,59 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач
ДОО ‘’Бук промет“Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 22.137,01 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-46/13
Бијељина,
Датум, 22. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04 , 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона

30. април 2013.

Службени гласник Града Бијељина

о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник Босне и
Херцеговине’’, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и члана 41. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-05/13
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захјтева без додатног објављивања обавјештења о набавци, а
која се односи на набавку радова: Изградња свлачионице за
потребе ФК ‘’Милош Обилић’’ у Јањи, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО ‘’Призма“ Бијељина
2. ДОО ‘’Бук промет’’ Бијељина
3. ДОО ‘’Жеграп’’ 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 „Призма“ Бијељина
2. ДОО „Жеграп“ Бијељина
3. ДОО „Бук промет“ Бијељина

69.250,54 КМ
72.142,22 КМ
74.671,83 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач
ДОО ‘’Призма“Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 69.250,54 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговору
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-70/13
Бијељина,
Датум, 24. април 2013. године
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гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-06/13
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захјтева са додатним објављивањем обавјештења о набавци,
а која се односи на набавку радова: Изградња спортског
терена у М.З. ‘’Дворови’’, несеље Рудине, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО ‘’Terex inženjering“ Бијељина
2. АД ‘’Бијељина пут’’ Бијељина
3. ДОО ‘’Бук промет’’ 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. АД „Бијељина пут“ Бијељина
2. ДОО „Бук промет“ Бијељина
3. ДОО „Terex inženjering“ Бијељина

32.931,19 КМ
33.003,52 КМ
35.589,90 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач
АД ‘’Бијељина пут“Бијељина
цијеном у бруто износу од: 32.931,19 КМ

са

понуђеном

III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-71/13
Бијељина,
Датум, 24. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04
, 42/05 и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 70/12),
члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Службени
гласник Босне и Херцеговине’’, број: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 41. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 , 42/05 и 118/05),члана 11.
Закона о Граду Бијељина(‘’Сл.гласник РС’’, број:70/12),члана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11),
Градоначелник д о н о с и:
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Службени гласник Града Бијељина

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-07/13
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захјтева са додатним објављивањем обавјештења о набавци,
а која се односи на набавку услуга: ‘’Чишћење дивљих
депонија на подручју Града Бијељина’’, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Dis Company’’ Доња чађавица
2. ДОО „ Бук промет“ Бијељина
3. ДОО „Инстел“ Бијељина
4. ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина
5. ДОО „ Радиша“ Бијељина
6. ДОО „Хигра“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуде ДОО“Dis Company“ Доња Чађавица и ДОО
“ПГП Градитељ“ Бијељина нису испуниле услове предвиђене
тендерском документацију из следећих разлога:
- Понуда ДОО“ Dis Company“ Доња Чађавица није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што је понуђач доставио диплому о завршеном
испиту за КВ возача моторних возила, а исти се не налази
на Прегледу регистрованих обвезника уплате доприноса
на картици издатој од стране Пореске управе Републике
српске.У тачки 2.6. тендерске документације под“Докази“
2.1. је наведено да су понуђачи обавезни доставити оригинал
или овјерену копију листе кадровске структуре, број и
квалификациону структуру техничког особља које ће бити
ангажовано на пружању услуга, овјерену од стране Пореске
управе РС, са датумом издавања не старијим од три мјесеца
рачунајући од дана предаје понуде. Поменути понуђач није
доставио ни податке за три радника за ручно скупљање
чврстог комуналног отпада, како је тражено тачком 2.6.
ттендерске документације-„Докази“ 2.1.
- Понуда ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што понуђач није доставио употребну дозволу
за 1 багер гусјеничар коко је тражено тачком 2.6. тендерске
документације- „Докази“ 1.1.
Понуде ДОО „Бук промет“ Бијељина, ДОО“Инстел“
Бијељина, ДОО“Радиша“ Бијељина и ДОО“Хигра“
Бијељина испуњавају све услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено
вредновање,
1. ДОО “Радиша” Бијељина
2. ДОО „Хигра“ Бијељина
3. ДОО „Инстел“ Бијељина
4. ДОО „Бук промет“ Бијељина

14.742,00 КМ
56.277,00 КМ
59.962,50 КМ
62.712,00 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач
ДОО “Радиша” Бијељина, са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 14.742,00 КМ

30. април 2013.

III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-77/13
Бијељина,
Датум, 26. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о лаокалној самоуправи
(‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 , 42/05 и 118/05),члана 11.
Закона о Граду Бијељина(‘’Сл.гласник РС’’, број:70/12),члана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ССГ-01-п1/13
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци,
а која се односи на набавку услуга:“Телевизијско снимање
и преношење сједница Скупштине Града Бијељина током
2013.године’’, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Телрад нет“ ИН ТВ Бијељина
2.
ДОО
„Радио
телевизија
Слобомир,Бијељина
3. ДОО „Astra media“ Бијељина

Слобомир“

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО„Astra media“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тачком 2.3. тендерске документацијеЕкономска и финансијска подобност, из разлога што
је понуђач доставио Потврду о ликвидности рачуна са
датумом издавања од 21.02.2013.године, а тендерском
документацијом је прописано да је као доказ неопходно
приложити Потврду са датумом након изласка обавјештења
о набавци тј.15.04.2013.године.
Понуде ДОО“Радио телевизија Слобомир“
Слобомир,Бијељина и ДОО“„Телрад нет“ ИН ТВ,
Бијељина испуњавају све услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено
вредновање,
1. ДОО „ Радио телевизија Слобомир“
Слобомир,Бијељина
17.550,00 КМ
2. ДОО „Телрад нет“ ИН ТВ Бијељина 19.948,50 КМ

30. април 2013.
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и оцјењено да је најповољнији понуђач
ДОО“Радио
телевизија
Слобомир“
Слобомир,Бијељина, са понуђеном цијеном у бруто износу
од: 17.550,00 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-81/13
Бијељина,
Датум, 29. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ) и члана 62. став 1. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13),
Градоначелник је дана 24. априла 2013. године д о н и о ј е :
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА ОПЕРАТИВНИХ
ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ USAID PARE
ПРОЈЕКТА
I
Именује се БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ, секретар
Скупштине Града Бијељина, за координатора оперативних
пројектних активности у оквиру USAID PARE пројекта.
USAID PARE пројекат је пројекат побољшања
процеса рада надлежних законодавних тијела у јединицама
локалних самоуправа у разматрању ревизорских налаза
и препорука. Пројектом су обухваћене: Скупштина Града
Бијељина, Скупштина Кантона Тузла и Општинско Вијеће
Маглај.
II
Задатак координатора је да опреативно комуницира
са представницима пројекта, доставља документа са
прегледом постојећег стања ( легислативе, процедура,
орагана, организација и досадашњих пракси ) у Скупштини
Града Бијељина по питању досадашњег разматрања
ревизорских извјештаја.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-164/13
Бијељина,
Датум, 29. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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