Службени гласник
Града Бијељина

Година LI

10. март 2015. године

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-16 (4Лот-а)/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-16(4Лот-а)/15
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Одржавање
–
пошљунчавање
локалних
макадамских путева и градских макадамских улица на
подручју Града Бијељина
Лот 1: Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
Лот 2 - Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
Лот 3 - Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
Лот 4 – Одржавање – пошљунчавање градских
макадмских улица
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
98.000,00 КМ (НЕТО = 83.760,68 КМ); Лот 1=26.400,00КМ
(НЕТО = 22.564,10КМ), Лот 2=35.100,00КМ (НЕТО =
30.000,00КМ), Лот 3 = 16.500,00КМ (НЕТО =14.102,56КМ)
и Лот 4 = 20.000,00КМ (НЕТО = 17.094,02КМ), Средства су
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке
‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење
ударних рупа’’ економски код: 412 500 ; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
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V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
за све Лот-ове је од дана потписивања Уговора до 31.12.2015.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-30/15
Бијељина,
Датум, 27.02.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: КГН- 04/15
ПРИСТУПА СЕ
шифром: КГН-04/15

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих радова :
Изградња темеља за породичне стамбене објекте у
Балатуну
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III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
10.000,00 КМ (нето=8.547,01КМ). Средства су обезбијеђена
са Рачуна посебних намјена – Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда .
V
Предвиђени рок за реализацију предметних радова
је 20 (двадесет) дана од дана увођења у посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

10. март 2015.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних
услуга је тридесет календарских 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.

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”.

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

Број: 02-404-34/15
Бијељина,
Датум, 05.03.2015. године

Број: 02-404-32/15
Бијељина,
Датум:02.03.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:
13/11), и Правилника о измјенама и допунама Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
града Бијељина’’, број: 02/13 и 20/14), Градоначелник д о н о с и :
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:ПП-01/ 15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
ПП-01/15
II
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду,
вршиће се јавна набавка следећих услуга :
Вршење систематске дератизације на подручју Града
Бијељина у 2015.години
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
60.000,00 КМ.(нето: 51.282,05 КМ) Средства су обезбијеђена
из буџета за 2015. годину са буџетске ставке ‘’Трошкови
дератизације’’, економски код: 412 200 ; потрошачка јединица
0005150.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ПП-02/15
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ПП-02/15

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду,
вршиће се јавна набавка следећих услуга :
Хигијеничарска служба на подручју Града
Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 70.000,00 КМ (НЕТО=59.829,06КМ). Средства у износу
од 53.605,00 КМ су обезбијеђена из буџета за 2015. годину
и средства у износу од 16.395,00 КМ ће бити обезбијеђена
из буџета за 2016.годину. Буџетска ставка са које се
обезбјеђују финансијска средства је ‘’Хигијеничарска
служба’’, економски код: 412 200; потрошачка јединица
0005150.

10. март 2015.
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IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.

V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је од дана закључивања уговора до 31.12.2015.године.

V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је годину 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”.

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

Број: 02-404-36/15
Бијељина,
Датум, 09.03.2015. године

Број: 02-404-35/15
Бијељина,
Датум, 05.03.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:
13/11), и Правилника о измјенама и допунама Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
града Бијељина’’, број: 02/13 и 20/14), Градоначелник д о н о с и :
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-06/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-06/15
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих
услуга:
Кошење и грабање Градског парка

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-10/15
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-10/15

I
јавној набавци радова под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Дислокација трафо станице ЖТС 10/04 KV, 250
(160) KVA на локацији бустер станице Обријеж

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
60.000,00 КМ (НЕТО=51.282,05КМ) Средства су обезбијеђена
из буџета за 2015.годину са буџетске ставке ‘’Трошкови
одржавање парка’’, економски код: 412 500; потрошачка
јединица 0005170.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 15.000,00 КМ (НЕТО= 12.820,51 КМ). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке
‘’Изградња комуналне инфрструктуре (путна, водоводна,
електро, канализација, гасификација, Дирекција за
изградњу и развој, надзор, пројектовање)’’, економски код:
511 100; потрошачка јединица 0005170.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
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V
Предметни радови ће се извршити у року од 15
календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до
31.07.2015.године.

V
Предметне услуге ће се извршити у року од 15
календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до
31.08.2015.године.

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”.

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

Број: 02-404-37/15
Бијељина
Датум, 09.03.2015. године

Број: 02-404-38/15
Бијељина
Датум, 09.03.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-13/15

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-03 (3Лот-а)/15

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-13/15

I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци роба под
шифром: СЗП-03 (3Лот-а)/15

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Услуге израде катастра јавне расвјете

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

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 12.000,00 КМ (НЕТО= 10.256,41 КМ). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке
‘’Изградња комуналне инфрструктуре (путна, водоводна,
електро, канализација, гасификација, Дирекција за
изградњу и развој, надзор, пројектовање)’’, економски код:
511 100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.

Набавка свјежег и конзервираног воћа и поврћа,
набавка хљеба и набавка свјежег јунећег меса и прерађевина
за потребе јавне кухиње Града Бијељина
Лот 1 - Набавка свјежег и конзервираног воћа
и поврћа, набавка хљеба и набавка свјежег јунећег меса и
прерађевина за потребе јавне кухиње Града Бијељина
Лот 2 – Набавка хљеба за потребе јавне кухиње
Града Бијељина
Лот 3 – Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина
за потребе јавне кухиње Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 85.000,00 КМ (НЕТО=72.649,57КМ), Лот1=40.000,00КМ
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(НЕТО=34.188,03 КМ), Лот2=22.000,00КМ (НЕТО=18.803,42
КМ) и Лот3=23.000,00КМ (НЕТО=19.658,12 КМ). Средства у
износу од 57.100,00 КМ су обезбијеђена из буџета за 2015.
годину и средства у износу од 27.900,00 КМ из буџета за
2016.годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства
је:’’Јавна кухиња – набавка материјала’’ економски код:412
400, потрошачка јединица 0005301
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
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закључивање Оквирног споразума са више понуђача . Како
је достављена само једна понуда поступак јавне набавке се
поништава у складу са чланом 69. став (2) подтачка ц) из
разлога што није достављен број понуда одређен у члану 32.
став (4) Закона о јавним набавкама БиХ.
III.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број 02-404-143/14 од 13.01.2015. го
дине

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

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

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

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

V
Предвиђени рок реализације набавке роба за све
Лот-ове је годину дана од дана закључивања Уговора.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-39/15
Бијељина,
Датум, 09.03.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
о поништењу поступка јавне набавке СЗП-17-п1/14

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-143 /14
Бијељина
Датум: 05.03.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-01(2 лота)-п2/14

1. УР Ресторан „Ловац“ Бијељина

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 23.12.2015.
године и у Сл.гласнику Бих бр.101/14 од 29.12.2014.године, а
која се односи на набавку : “Јавна градска хигијена’’, понуде
су доставили следећи понуђачи
Лот 1: Чишћење јавних површина у прољетном, љетном,
јесењем и зимском периоду у Граду Бијељина и насељеном
мјесту Јања током 2015.године
1. АД „Комуналац“ Бијељина

II
За предметну јавну набавку услуга предвиђено је

Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила на
подручју Града Бијељина

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
а која се односи на набавку услуга: Пружање услуга ручка/
вечере и преноћишта из фонда репрезентације, за госте,
званичнике институција и организација и другим лицима
којима се указује гостопримство у ресторанима на подручју
Града Бијељина , понуду је доставио следећи понуђач:
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1. АД „Комуналац“ Бијељина
II
Лот 1: Чишћење јавних површина у прољетном,
љетном, јесењем и зимском периоду у Граду Бијељина и
насељеном мјесту Јања током 2015.године
Након разматрања приспјеле понуде установљено је да
је иста у потпуности испунила услове предвиђене тендерском
документацијом те је на основу
наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена
понуда,
АД „Комуналац“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 464.746,09 КМ
Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила на
подручју Града Бијељина
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
АД „Комуналац“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 210.323,00 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 152 /14
од 23.02.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или
овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ. У наведеном року понуђач је дужан да достави
и Извјештај о броју запослених радника код понуђача, издат
од стране Пореске управе РС.
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не
достави тражену документацију уговорни орган ће у складу
са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-152/14
Бијељина,
Датум: 27.02.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-28(ц1, 4 лота)/14
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
29.01.2015.године и у Сл.гласнику Бих бр.8/15 од 02.02.2014.
године, а која се односи на набавку : “ Уређење комуналне
инфраструктуре из водопривредних накнада, понуде су
доставили следећи понуђачи
Лот 1: Ископ канала који је већ започет у Новом насељу
Јања-Канал Ј-1-1-2
1. ДОО „ГМ Пром“ Бијељина
Лот 2: Ископ канала који је већ започет у Новом
насељу Јања-Канал Ј-2-1
1. ДОО „ ПГП Градитељ“ Бијељина
Лот 3: Ископ, проширење и прочишћавање канала
у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метара
1. ДОО „ Бук промет“ Бијељина
Лот 4: Геодетско снимање и прочишћавање дијела
Главног канала 1 западног дијела система каналске мреже
у дужини од око 1.650 метара на подручју МЗ Батковић и
Д.Црњелово
1. ДОО „ГМ Пром“ Бијељина
II
Лот 1: Ископ канала који је већ започет у Новом
насељу Јања-Канал Ј-1-1-2
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом , али цијена понуде је знатно
већа од обезбјеђених средстава за предметну набавку.
Поступак за Лот 1 се поништава у складу са чланом
69. став (2) тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ, из
разлога што је цијена прихватљиве понуде знатно већа од
обезбјеђених средстава за предметну набавку.
Лот 2: Ископ канала који је већ започет у Новом
насељу Јања-Канал Ј-2-1
Након разматрања приспјеле понуде установљено
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је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 24.956,57 КМ
Лот 3: Ископ, проширење и прочишћавање канала
у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метара
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
ДОО
„Бук промет“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 14.939,15 КМ
Лот 4: Геодетско снимање и прочишћавање дијела
Главног канала 1 западног дијела система каналске мреже
у дужини од око 1.650 метара на подручју МЗ Батковић и
Д.Црњелово
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
ДОО „ГМ Пром“ Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 29.847,87 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 4 /15 од
06.03.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђачи дужни су да у року од 7
(седам) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47.
Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико изабрани понуђачи у горе наведеном року не
доставе тражену документацију уговорни орган ће у складу
са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
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VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 4/15
Бијељина,
Датум:09.03.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 9. Одлуке о стипендирању и
награђивању ученика и студената („Службени гласник
општине Бијељина“, број 14/06) и члана 27. став 2.
Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање
студената и ученика, финансирање научноистраживачког
рада и награђивање ученика и наставника („Службени
гласник општине Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09 и 29/13
), Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ВРСТАМА И СТРУКТУРИ ЗАВРШНИХ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ
ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У
АКАДЕМСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
I
У акдемској 2014/2015. години из буџета Града
Бијељина ће се финансирати израда једне докторске тезе и
два магистарска рада или његова еквивалента.
II
Финансирање
научноистраживачких
радова
вршиће се искључиво кроз израду завршних научних
саопштења (магистарски рад или његов еквивалент,
докторска теза) који својом структуром и научним дометом
могу допринјети напретку и развоју Града Бијељина .
III
Финансирање
израде
научноистраживачких радова одобриће
спроведеног поступка по јавном конкурсу.

завршних
се након

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-1/15
Бијељина,
Датум, 2. март 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13),
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Градоначелник Града Бијељина, дана 05. марта 2015. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ/АКЦИОНОГ ПЛАНА БОРБЕ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ

10. март 2015.

18/11) и члана 62. тачка л) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина” број 8/13 и 27/13), Градоначелник
Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању
првостепене стамбене комисије

I
Образује се Радна група за израду стратегије/
акционог плана борбе против корупције на нивоу локалне
управе у сљедећем саставу:
- Драган Вујић, савјетник Градоначелника,
координатор Радне групе
- Милорад Софренић, начелник Одјељења за
финансије, члан
- Игор Остојић, начелник Одјељења за просторно
уређење, члан
- Миле Пејчић, савјетник Градоначелника, члан
- Милорад Деспотовић, начелник Одјељења за
инспекцијске послове, члан
- Биљана Деспотовић, секретар Скупштине Града,
члан
- Нада Стјепановић, начелник Одјељења за општу
управу, члан
- Ђорђо Вујановић, руководилац Службе за јавне
набавке, инвестиције и надзор, члан
- Дејан Благојевић, шеф Одсјека за управљање
људским ресурсима, члан
- Славка Митровић, шеф Одсјека за односе са
јавношћу, члан
- Ведрана Суботић, Хелсиншки одбор за људска
права РС, члан
- Мирјана Трифковић, Хелсиншки одбор за људска
права РС, члан
- Драган Јовановић, самостални стручни сарадник
у Одсјеку за локални економски развој и европске
интеграције, члан.

I
У Рјешењу о именовању простепене стамбене
комисије (“Службени гласник Града Бијељина” број 22/14),
редни број 3) тачке I мијења се и гласи:

II
Радна група из тачке I овог рјешења спровешће
све потребне активности, у складу са методологијом за
израду локалних антикорупционих стратегија, у сарадњи
са консултантима
и надлежним организацијама и
институцијама које ће јој пружити неопходну помоћ и
подршку.

о именовању Комисије за пријем и примопредају
изведених радова на изградњи 4 стамбене јединице
избјеглица, расељених лица и повратника у оквиру
Пројекта реконструкције стамбеног фонда – OPEC на
подручју Града Бијељина

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-212/15
Бијељина,
Датум, 05. март 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 25. Уредбе о стамбеном
збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске” број 43/07, 73/08 и

“Драгица Томић”.
Остале
непромијењене.

тачке

II
наведеног

рјешења

остају

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику града Бијељина”.
Број: 02-568-4/15
Бијељина,
Датум, 03.02.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13) и члана 4.
Меморандума о разумијевању на реализацији пројекта
реконструкције стамбеног фонда ( Број:02-07-110/13 од
28.10.2013. године), Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ

Члан 1.
Именује се Комисија у саставу:
1. Драган Јовановић, дипл. инг. грађевине,
2. Бојана Вујовић, дипл. инг. архитектуре,
3. Биљана Љотић - Марковић, дипл. инг. грађевине.
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши
пријем и
примопредају изведених радова на изградњи 4 стамбене
јединице избјеглица, расељених лица и повратника у оквиру
Пројекта реконструкције стамбеног фонда – OPEC на
подручју Града Бијељина
Члан 3.
Пријему и примопредаји изведених
радова,
присуствују представници Mинистарства за избјеглице
и расељена лица РС, Министарства за људска права и
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избјеглице БиХ, извођача радова и надзорни орган.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-2/15
Бијељина,
Датум: 10.03.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 44. а у вези са чланом 22. став 1. тачка
б) подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („ Службени гласник Републике Српске“, број:
121/12), члана 6. Правилника о унутрашњој организацији
Градског штаба за ванредне ситуације ( „Службени гласник
Града Бијељина“, број: 7/13) и члана 62. став 1. тачка ј)
подтачка 4. Статута Града Бијељина ( „Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник Града
Бијељина дана 26.фебруара 2015.године д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Рјешењу о именовању Градског штаба за
ванредне ситуације Града Бијељина ( „Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/13 и 2/14) у члану 1. под тачком
17. „члан штаба за питања ангажовања МУП-а Републике
Српске“ умјесто Гркинић Борислава именује се Жарко
Ћосић, начелник Центра јавне безбједности Бијељина и под
тачком 18. „члан штаба за питања ангажовања МО БиХ“
умјесто пуковника Студен Бранка именује се мајор Сретен
Милошевић, командант касарне „Војвода Степа Степановић“
у Бијељини.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-111-13/15
Бијељина,
Датум, 26. фебруар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од поплава у 2015. години.
II План оперативног провођења Плана са
плановима ангажовања и активног учешћа на спровођењу
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2015.
години на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката
од непосредног значаја за заштиту и спашавање.
III Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од поплава.
IV Анализу реализације уговора закључених
са привредним друштвима, правним лицима, те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака.
V Финансијски план Града Бијељина за спровођење
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2015.
години.
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од поплава у 2015. години
1. Одржати сједницу Градског штаба за ванредне
ситуације Бијељина са субјектима од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спашавања од
поплава на којој ће се усвојити:
План рада Градског штаба за ванредне ситуације на
провођењу превентивних и оперативних мјера заштите и
спашавања од поплава у 2015. години.
План оперативног провођења Плана са плановима
ангажовања и активног учешћа на спровођењу мјера и
задатака заштите и спасавања од поплава у 2015. години
на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката од
непосредног значаја за заштиту и спашавање.
Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од поплава.
Анализа реализације уговора закључених са
привредним друштвима, правним лицима, те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака.
Финансијски план Града Бијељина за провођење
мјера и задатака заштите и спашавања од поплава у 2015.
години.
Ивршилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације
Бијељина
Рок: 3. март 2015. године

На основу Плана одбране од поплава у Републици
Српској у 2015. години који је донијела Влада Републике
Српске на 6. сједници одржаној 05.02.2015. године
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 10/15) Градски
штаб за ванредне ситуације Града Бијељина на сједници
одржаној 03. марта 2015. године д о н о с и
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА У 2015. ГОДИНИ
План садржи:

2. Одржати радни састанак са субјектима од
значаја за заштиту и спасавање, удружењима и невладиним
организацијама у циљу извршења припрема у провођењу
мјера заштите од поплава.
Извршиоци задатка : Градски штаб за ванредне
ситуације Бијељина,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту.
Учесници: Привредна друштва, удружења и
невладине организације.
Рок: 15.март.2015.године.
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3. Успоставити ефикасан систем осматрања,
обавјештавања и узбуњивања вршењем сталног праћења
водостаја ријека на подручју Града Бијељина усљед
повећаног ризика од поплава у наредном периоду.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту, ЈУ „Воде Српске“
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина – оперативно - комуникативни центар, ХЕ
Зворник, ХЕ Б. Башта и ХЕ Вишеград
Рок: Трајан задатак
4. Упознати становништво са могућим поплавама
и њиховим посљедицама те о томе вршити благовремено
обавјештавање путем средстава јавног информисања и
непосредно на терену, промовисати кратки број за хитне
интервенције 121.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације и Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту,
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина, Јавна установа “Воде Српске”
Рок: Трајан задатак
5. У циљу ефикаснијег спровођења превентивних
и оперативних задатака заштите и спасавања од поплава
планирати и реализовати савјетовања и додатно обучавање
и оспособљавање штаба, старјешина и јединица ЦЗ за
заштиту од поплава и других несрећа на води и под водом,
старјешина јединица опште намјене, као и Савјета мјесних
заједница.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације и Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту,
Учесници: Градска управа Града Бијељина, Јавна
установа “Воде Српске”
Рок: Трајан задатак
6. У ситуацијама непосредне опасности од поплава
и приликом предузимања оперативних мјера заштите и
спасавања Одсјек за цивилну заштиту и Градски штаб ће
свакодневно достављати редовне извјештаје о стању на
угроженом подручју и предузетим мјерама Подручном
Одјељењу цивилне заштите Бијељина.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације, Ојељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту,
Учесник : Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: По потреби
7. У данима високог ризика од поплава организоваће
се непрекидно осматрање и дежурство у Одсјеку цивилне
заштите као и координирати рад са органима и службама
сусједних општина.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације Бијељина, Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина и ЈУ „Воде Српске“
Рок: По потреби

10. март 2015.

8. У ванредним приликама када су директно
угрожени људи и материјална добра тражити помоћ тимова
за деминирање Републичке управе цивилне заштите.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуације
Бијељина - Градоначелник
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина – Републичка управа цивилне заштите
Рок: По потреби
9. У ванредним приликама када заштита и
спасавање од поплава превазилази могућности ангажованих
цивилних структура Града упутити захтјев Републичкој
управи цивилне заштите за ангажовањем оружаних снага
БиХ, специјалних јединица и јединице за подршку МУП
РС, у циљу пружања помоћи становништву угроженом од
поплава на подручју Града Бијељина.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације – Градоначелник
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: По потреби
10. У ванредним ситуацијама када су исцрпљене
све расположиве снаге и средства Града односно Републике
Српске и БиХ по утврђеним процедурама Градски штаб
за ванредне ситуације ће тражити међународну помоћ у
провођењу заштите и спасавања угроженог становништва.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуацијеГрадоначелник
Учесници: Републичка управа цивилне заштите,
Министарство безбједности БиХ
Рок: По потреби.
11.У случају потребе с ходно Плану заштите
за рад и спасавање на води и под водом Градски штаб
ће преко Одјељења за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине ангажовати тешку грађевинску
механизацију од привредних друштава која исту посједују.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуације,
Јавна Установа “Воде Српске” Одјељење за стамб. кому.
послове и заштиту животне средине
Учесници: Привредна друштва од значаја за
заштиту и пасавање(имаоци радних машина)
Рок: По потреби
12.За ванредне ситуације објезбиједити пакете
хране и других основних артикала који би се достављали
угроженом становништву на најбржи начин.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Градска управа Града Бијељина ЈП”
Робне резерве” Републике Српске и Црвени крст.
Рок По потреби.
13. У случају да због поплава на подручју Града буду
угрожени здравље и живот грађана и да нису у могућности
да се евакуишу или набаве основне животне намјернице или
лијекове на било који други начин тражиће се од Републичке
управе цивилне заштите ангажовање Хеликоптерског
сервиса Републике Српске.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације Градоначелник
Учесници: Републичка управа цивилне заштите –
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Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина
Рок: Према потреби
14. Оперативне мјере спроводиће се у складу са
овим Планом и Градским Планом заштите и спасавања на
води и под водом уз руководећу улогу Градског штаба за
ванредне ситуације Бијељина.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације Бијељина
Учесници: Републичка управа цивилне заштите
Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина Јавна
установа “Воде Српске, Институције,привредна друштва и
службе од значаја за реализацију планираних мјера
Рок: По потреби
II
План оперативног провођења Плана са
плановима ангажовања и активног учешћа на спровођењу
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2015.
години на подручју града Бијељина са прегледом субјеката
од непосредног значаја за заштиту и спашавање
На мјерама и задацима заштите и спасавања од
поплава поред Градског штаба за ванредне ситуације,
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту,
Градске управе Града Бијељина, Подручног Одјељења
цивилне заштите Бијељина, Јавне установе “Воде Српске”, с
ходно донешеном Плану одбране од поплава у Републици
Српској за 2015. годину од Владе Републике Српске и
Градском плану заштите и спасавања на води и под водом
ангажоваће се и бројне друге институције, установе, службе
и привредна друштва од значаја за заштиту и спасавање.
А) Спровођење превентивних мјера и задатака
1. Извршити инспекцијски преглед водозаштитних
и осталих водних објеката на подручју Града и наложити
мјере за њихово текуће и инвестиционо одржавање.
Извјештај о стању водозаштитних и осталих водних
објеката за заштиту од поплава доставити Градском штабу
за ванредне ситуације.
Извршиоци задатка: Градска управа Града Бијељина
– Одјељење за инспекцијске послове, Републичка управа за
инспекцијске послове- Републички инспектор за воде,
Учесници:
Одјељење
комуналне
полиције,
Одјељење за борачко- инвалидску и цивилну заштиту Ј.П.
„Воде“ и ангажована привредна друштва
Рок: 15. март 2015.године
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Учесници: Д.О.О.„Бијељина пут“ и др.ангажована
привредна друштва
Рок: 28. фебруар 2015. године
4. Извршити отклањање техничких и др.
недостатака на возилима и опреми која се користи у заштити
и спашавању од поплава.
Извршиоци
задатка:Одјељење
за
борачкоинвалидску и цивилну заштите
Ронилачки клубови
“Пантери” и “Наутилус” Територијална ватрогасна
јединица
Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и
спашавање
Рок: 28. фебруар 2015. године
5. У циљу смањења ризика од поплава на подручју
Града Бијељина формацијски ојачати и оспособити јединице
цивилне заштите за заштиту од поплава и других несрећа
на води и под водом. Од постојећих одјељења формирати
водове и нову јединицу у МЗ Остојићево.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Одсјек за послове мјесних заједница и
Савјети мјесних заједница.
Рок: 31. март 2015. године
6. Градску специјализовану јединицу цивилне
заштите за заштиту од поплава и других несрећа на води
и под водом опремити додатно са ронилачком опремом,
рибарским комбинезонима и рибарским чизмама.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Служба за јавне набавке, инвестиције и
надзор. Одјељење за финансије.
Рок: 30.јуни 2015.године.
7. Спријечити неконтролисано одлагање смећа
као и непланску експлоатацију шљунка. Јавна установа
“Воде Српске” да успостави сарадњу са водама Србије које
издају дозволе за експлоатацију шљунка на лијевој обали
ријеке Дрине, да обавеже извршиоце дозвола на санацији
оштећења обале приликом експлоатације шљунка.
Извршиоци задатка: Републичка управа за
инспекцијске послове , Одјељење за инспекцијске послове,
Одјељење комуналне полиције
Учесник: Јавна установа “Воде Српске”
Рок: Трајан задатак

2.Извршити чишћење шахтова, канала и корита
свих бујичних водотока на подручју Града.
Извршиоци задатка: ЈП “Воде”, Одјељење за привреду и
пољопривреду и Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту живпотне средине.
Учесници: Ангажована привредна душтва.
Рок: март и септембар 2015.године.

8. Спријечити изградњу стамбених и др. објеката на
критичном небрањеном подручју.
Извршиоци задатка: Републичка управа за
инспекцијске послове, Одјељење за инспекцијске послове
Учесници: Одјељење за просторно уређење, Јавна
установа “Воде Српске”
Рок: Трајан задатак

3.Обезбједити насипни материјал, вреће за пијесак,
алат и пловна средства ради обезбјеђења услова за ефикасно
дјеловање у случају поплава већих размјера.
Извршиоци задатка:
Градска управа Града
Бијељина, Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту, Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине.

9. У циљу превентивног дјеловања одн. смањења
ризика од поплава у годишњим и дугорочним плановима
планирати финансијска средства потребна за санацију и
одржавање постојећих одн. изградњу нових водозаштитних
објеката.
Извршиоци задатка: Јавна установа “Воде Српске”
и Градска управа Града Бијељина-Одјељење за финансије.
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Учесници: Одјељење за привреду и пољопривреду
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине
Рок: Трајан задатак
10. Завршетак радова на санацији оштећења
на савском насипу - ЦС Тополовац, ЦС “Бегов пут”,
реконструкцији Савског насипа на локалитету Рача, као
и убрзати пројекат изградње Дринског насипа. Одредити
позајмишта земљишта и прилазне путеве по секторима на
савско-дринском насипу. Извршити насипање и равнање
пута са обје стране насипа.
Извршиоц задатка: Јавна установа “Воде Српске”
Учесници: Д.О.О. „Бијељина пут“и друга
ангажована привредна друштва
Рок: До краја 2015. години.
Б) Спровођење оперативних мјера
С ходно овом Плану, Градском плану заштите и
спасавања на води и под водом и Главном оперативном
плану одбране од поплава, на спровођењу оперативних
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава ангажују
се поред Градског штаба за ванредне ситуације и Јавне
установе “Воде Српске”, сљедеће снаге и средства:
1. На поплавном подручју уз р. Саву јединице
цивилне заштите за заштиту од поплава и других несрећа
на води у мјесним заједницама: Вршани, Нови, Г.Црњелово,
Д.Црњелово, Батковић, Бродац ,Велино Село и Остојићево.
2. На поплавном подручју уз р. Дрину јединице
цивилне заштите за заштиту од поплава и других несрећа
на води у мјесним заједницама: Балатун, Међаши, Попови,
Амајлије и Јањи.
3. На комплетном подручју Града према потребама
ангажује се Градска специјализована јединица за заштиту од
поплава и других несрећа на води и под водом са људством
и опремом.
4. Поред наведених јединица за заштиту од поплава
и других несрећа на води и под водом у заштити од поплава
по потреби се ангажују и Територијална ватрогасна јединица
- Бијељина, Ронилачки клубови „Пантери“ и „Наутилус“,
Јединица цивилне заштите за прву медицинску помоћ,
Јединица за асанацију терена и Ветеринарска јединица.
5. Поред наведених снага и средстава цивилне
заштите, ватрогасне јединице и ронилачких клубова у
заштити од поплава ангажују се и др. субјекти са подручја
Града:
Ј.П. „Воде“ Бијељина, ЦЈБ Бијељина, Јединица
граничне полиције, Градска организација црвеног крста,
Дом здравља Бијељина, АД „Комуналац“, А.Д. Водовод и
канализација, Д.О.О. „Бијељина пут“, а по потреби и др.
привредни субјекти који посједују радне машине.
Помоћ услед великих поплава пружа и Републичка
управа цивилне заштите са својим снагама и средствима.
Претходно је наведено да ће се по потреби тражити
помоћ од МУП-а РС и од МО БиХ ради ангажовања ОС БиХ
са људством и опремом.
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III Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од поплава
Током протекле године стање опремљености
цивилне заштите је побољшано донацијом средстава и
опреме од Међународних организација послије мајских
поплава (6 моторних чамаца, 21 пумпа на бензин, 68
електричних муљних пумпи, 50.000 врећа за пјесак).У
протеклој 2014. години од опреме набављено је 10 комада
рибарских комбинезона.
Планирана обука јединица ЦЗ није реализована,
услед катастрофалних поплава које су захватиле подручје
Града у мјесецу мају 2014.године када је иначе планирано
извођење обуке, тако да су практично све јединице биле
ангажоване у заштити и спасавању од поплава.
Цивилна заштита од опреме за заштиту и
спашавање од поплава располаже укупно са 28 чамаца, 25
ванбродских мотора, 100 прслука за спасавање на води, 50
комада рибарских комбинезона, 50 пари рибарских чизама,
1040 пари кратких гумених чизама и како је већ наведено са
50.000 врећа за пијесак и пумпама.
У овој години планира се додатно опремити
јединица за заштиту од поплава у складу са одобреним
средствима и то са 2 ронилачка сува одијела, 50 пари
рибарских чизама и 50 комада рибарских комбинезона.
Обезбједити систем алтернативних веза (радио
веза)- извршити додатну набавку радио уређаја.
Такође ће се током године извршити формацијско
увећавање свих јединица цивилне заштите са људством,
а планира се и редовно обучавање као и додатна обука за
спасиоце.
Јединице цивилне заштите за заштиту од поплава и
других несрећа на води и под водом у 12 мјесних заједница
уз р. Дрину и Саву опремљене су са личном опремом и ове
јединице по потреби користиће чамце цивилне заштите али
ће се такође по потреби ангажовати и чамци у власништву
грађана и припадника цивилне заштите. Ове јединице су
недовољно опремљене за поплаве већих размјера.
Територијална ватрогасна јединица у Бијељини добро је
опремљена и обучена, а у наредном периоду потребно је
више пажње посветити опремању и обучавању ронилачких
клубова „Пантери“ и „Наутилус“.
Када су у питању остали субјекти од значаја за
цивилну заштиту исти посједују одређене капацитете
који се могу ставити у функцију заштите и спашавања али
су ти капацитети када дође до катастрофалних поплава
недовољни, те се увијек мора рачунати са додатним снагама
и средствима који ће се тражити од Републичке управе
цивилне заштите, Владе Републике Српске и МО БиХ.
IV Анализа реализације уговора закључених
са привредним друштвима, правним лицима те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака
Градска управа Града Бијељина није закључивала
оквирне уговоре са привредним друштвима и другим
правним лицима за спровођење оперативних задатака
заштите и спасавања од поплава у Граду Бијељина.
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У случају потребе Градски штаб се преко Одјељења
за стамбено – комуналне послове и заштиту животне
средине вршити ангажовање привредних друштава за
извршење потребних услуга и радова у циљу заштите од
поплава у складу са донешеним одлукама, прописаним
обавезама и надлежностима.
Јавна установа „Воде Српске“ у чијој је надлежности
управљање и одржавање објеката за одбрану од поплава
на поплавном подручју Семберије закључила је уговор са
предузећем ДОО „Бијељина пут“ Бијељина.
V Финансијски план Града Бијељина за спровођење
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2015.
години
За спровођење мјера и задатака заштите и спасавања
од поплава у 2015. години чији су извршиоци Градски штаб
за ванредне ситуације и Градска управа Града Бијељина
обезбједиће се финансијска средства у буџету Града.
Носиоци задатака утврђени овим планом дужни
су у оквиру властитог буџета, обезбједити финансијска
средства потребна за њихову реализацију.
Буџетом Града за санацију и одржавање водотокова
и водопривредних објеката планирана су средства у износу
од 500.000,00 КМ.
За санацију инфраструктурних оштећења у
поплавама у буџету су планирана средства у износу од
80.000,00 КМ.
За потребе цивилне заштите односно набавку
опреме за зашиту и спасавање од поплава (ронилачка
опрема, рибарске чизме и комбинезони) планирана су
средства у износу од 20.000,00 КМ.
Број: 02-014-1-204/15
Бијељина,
Датум, 03. март 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу Плана активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других
пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2015.
години („Службени гласник Републике Српске“, бр 10/15)
Градски штаб за ванредне ситуације Бијељина на сједници
одржаној 03. марта 2015. године д о н и о ј е
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И
ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА У 2015. ГОДИНИ
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III Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара.
IV Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из ове области.
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у 2015. години
Преглед активности:
1. Одржати сједницу Градског штаба за ванредне
ситуације са субјектима од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од
пожара.
На сједници усвојити:
а) План рада Градског штаба за ванредне ситуације
на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите
и спасавања од шумских и других пожара на отвореном
простору у 2015. години.
б) План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања, као и
ажурним прегледима свих субјеката од непосредног значаја
за заштиту и спасавање на подручју Града.
в) Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара.
г) Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из ове области.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуацијe
Рок: 03.март 2015.године
2. Донијети програм провођења информативнопропагандних активности у циљу едукације и упозоравања
становништва о опасностима од пожара, те континуирано
подизати противпожарну културу и промовисати број за
хитне ситуације „121“ и број ватрогасне службе „123“
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина, ЦЈБ Бијељина и Одјељење комуналне полиције.
Одјељење комуналне полиције
Рок: 31. март 2015. године

I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у 2015. години.

3. Упутити захтјев Одјељењу за привреду и
пољопривреду за израду Одлуке о потребним агротехничким
мјерама за уређење и одржавање пољопривредног земљишта
за заштиту од пожара као и доношење мјера заштите од
пожара које се морају предузимати у шумама у приватном
власништву (чл. 26. Закона о пољопривредном земљишту
„Сл. гласник Републике Српске“, бр. 93/06).
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесник: Одјељење за привреду и пољопривреду
Рок: 10. март 2015. године

II План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања.

4. Са овим планом упознати еколошка удружења,
извиђаче, ловачка удружења, планинарско друштво и др.

План садржи:
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невладине организације те осмислити начин њиховог
ангажовања на конкретним задацима и то медијски
пропратити. Такође код школске популације спровести
активности на упознавању са мјерама заштите од пожара.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности
Рок: Трајни задатак

управа цивилне заштите ангажовање тимова за деминирање
Републичке управе цивилне заштите као и Хеликоптерског
сервиса Републике Српске.
Извршиоци задатка: Градоначелник, Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: По потреби

5. Сходно процјени угрожености и Плану заштите
и спасавања од пожара формирати додатне снаге, повећати
број припадника цивилне заштите за заштиту и спасавање
од пожара који ће се као резервни састав водити у
Територијалној ватрогасној јединици Бијељина.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту,
Учесник: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина.
Рок: 31. март 2015. године

10. Уколико би дошло до ескалирања пожара на
подручју Града те се превазишле могућности ангажованих
цивилних структура преко Републичке управе цивилне
заштите тражила би се помоћ од МО БиХ и МУП-а Републике
Српске за ангажовањем њихових снага и средстава.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације Бијељина и Градоначелник
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: По потреби

6. За вријеме пожарне сезоне режим рада и
дежурства ускладиће се са индексом опасности од пожара.
Координирати рад са др. органима и службама у граду
и предузимати потребне мјере у циљу правовременог
обавјештавања о настанку пожара као и провођењу
потребних мјера у пружању помоћи код гашења пожара.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту, Одјељење комуналне полиције.
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина, Територијална ватрогасна јединица Бијељина.
Рок: По потреби
7. Када се усљед опасности од пожара у Граду донесе
одлука о поступању по мјерама из Плана приправности
и приступи провођењу неопходних оперативних мјера
заштите и спасавања Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту и Територијална ватрогасна јединица
Бијељина ће надлежним органима и Оперативнокомуникативном центру Бијељина свакодневно достављати
извјештај о степену угрожености од пожара и предузетим
мјерама.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: По потреби
8. Спроводити оперативне мјере заштите и
спасавања од пожара сходно овом Плану и Плану заштите
и спасавања од пожара. Руководећу улогу у њиховој
реализацији имаће Градски штаб за ванредне ситуације.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације
Бијељина
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Градска јединица ЦЗ за заштиту и спасавање од пожара
Рок: По потреби
9. У најсложенијим ситуацијама када су директно
угрожена насеља и животи људи тражиће се од Републичке

II План оперативног спровођења плана активности
са плановима
ангажовања и активног учествовања
1. Одржати радни састанак Градоначелника и
представника цивилне заштите Територијалне ватрогасне
јединице и Комуналне полиције у циљу припреме,
ангажовања и провођења мјера заштите од пожара.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Територијална ватрогасна јединица
Бијељина, Одјељење комуналне полиције
Рок: 10.март 2015.године.
2. Урадити списак људи, возила и др. опреме који
ће се у случају пожара већих размјера упутити као помоћ на
подручје друге општине с ходно Одлуци Градоначелника.
Извршиоци задатка: Градоначелник, Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Територијална ватрогасна једница
Бијељина
Рок: 10. март 2015. године
3. Извршити ажурирање Процјене угрожености и
Плана цивилне заштите за заштиту од пожара. Извршити
анализу стања опремљености и обучености субјеката од
значаја за заштиту и спашавање од пожара.
Извршиоц задатка:
Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина,
Рок: 10. март 2015. године
4. Предузети потребне мјере на забрани стварања
депонија и чишћењу истих на подручју Града.
Извршиоци задатка: Одјељење комуналне полиције и
Одјељење за стам. комун. послове и заштиту животне
средине
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту и Еколошка удружења.
Рок: 30. април 2015. године
5. Појачати осматрање и надзор шума, ниског
растиња, усјева и грађевинских објеката којим пријети
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повећана опасност од настајања и ширења пожара.
Извршиоци задатка:Власници земљишта и објеката
Учесници : Одјељење комуналне полиције Одјељење
за инспекцијске послове Инспекција за заштиту од пожара
Рок: По потреби
6. Организовати и провести обуку Градске јединице
цивилне заштите за заштиту од пожара са Територијалном
ватрогасном јединицом Бијељина. Припаднике Јединице
цивилне заштите за заштиту од пожара, приликом извођења
обуке, осигурати од посљедица несретног случаја као и код
евентуалног ангажовању на гашењу пожара.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: 31. мај 2015. године
7. Извршити детаљну припрему и отклањање
техничких недостатака на возилима и опреми потребној за
гашење пожара.
Извршиоц задатка: Територијална ватрогасна
јединица Бијељина
Рок: 10. март 2015. године
8. Непосредно пред почетак жетвених радова као
и у периоду трајања жетвених радова на подручју Града
јуни-јули налаже се инспекцији за заштиту од пожара и
пољопривредној инспекцији да врше појачану контролу
у циљу примјене законских прописа о мјерама заштите од
пожара.
Извршиоц задатка: Одјељење за инспекцијске
послове – пољоприврени инспектор Републички инспектор
за заштиту од пожара
Рок: јуни-јули 2015. године
9. У наредном временском периоду „прољеће-љето“
стриктно спровести одредбе Градске Одлуке о мјерама
заштите од пожара које се односе на забрану ложења
отворене ватре, паљења корова, смећа и др. материја на
јавним и зеленим површинама, уништавање запаљивих
материја и др.
Извршиоци задатка:Одјељење комуналне полиције
Одјељење за инспекцијске послове-пољопривредна
инспекција
Рок: Сталан задатак
10. Планирати набавку и извршити опремање
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина средствима
прикупљеним у складу са одредбама члана 81. Закона
о заштити од пожара ( “Сл.гласник Републике Српске
бр.71/12).
Извршиоци задатка: Градска управа и Ватрогасни
савез Републике Српске
Учесник: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: април 2015. године
11. За вријеме повећане опасности од пожара на
подручју Града Бијељина Одсјек за односе са јавношћу и
Територијална ватрогасна јединица вршиће информисање
јавности о степену опасности, потребним мјерама, као
и мјерама које сами грађани треба да предузимају у циљу
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смањења или отклањања опасности од пожара.
Извршиоци задатка:Одсјек за односе с јавношћу
Градске управе Територијална
ватрогасна јединица
Бијељина
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту ЦЈБ Бијељина, Подручно Одјељење
цивилне заштите Бијељина Одјељење комуналне полиције
Рок: По потреби
12. Према степену и обиму угрожености вршиће се
интервенције и ангажовање снага. у I степену ангажују се
редовне снаге Територијалне ватрогасне јединице Бијељина
сходно оперативном плану дјеловања на подручју Града.
У II степену код повећаног обима угрожености
уколико редовне снаге нису у могућности да локализују
пожар ангажују се додатне снаге резервног састава Градске
јединице цивилне заштите за заштиту од пожара, Јединице
цивилне заштите опште намјене и локално становништво.
Такође се ангажују и додатна средства: двије цистерне из
А.Д. „Комуналац“, двије цистерне из Д.О.О. „Патриот“ и
једна цистерна из А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.
У III највишем степену угрожености уколико дође
до великих пожара а већ ангажоване снаге и средства нису
у могућности да их локализују тражи се додатна помоћ од
сусједних општина (Брчко, Зворник, Угљевик) Републичке
управе цивилне заштите МО БиХ и МУП-а Републике
Српске.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације и Градоначелник
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок По потреби
III Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара.
Опремљеност Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина је на задовољавајућем нивоу.
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
опремљена је са сљедећом техником и опремом:
1. Навално возило
2. Ватрогасне цистерне
3. Техничко возило
4. Аутомеханичке љестве
5. Возила за превоз ватрогасаца
6. Командно возило

3 комада
6 „
1 „
2 „
2 „
2 „

Сва наведена возила су опремљена са потребном
ватрогасном опремом, техничким алатом и другом
потребном опремом.
Укупан капацитет воде 44.000 литара и 1.900 литара
пјенила.
У 2015.години , Планом јавних набавки планира се
сљедећа набавка:
-Ватрогасно возило за гашење водом, пјеном и
прахом 800/1000/500 са телескопском руком вриједности
695.000,00КМ (Одсјек за јавне набавке је објавио тендер за
набавку возила)
-Набавка личне ватрогасне опреме - одјеће и обуће
у вриједности 8.000,00КМ.
Обученост припадника ватрогасних јединица

Број 4 - Страна 16

Службени гласник Града Бијељина

Наставним Планом и програмом обуке и
оспособљавања у области заштите и спасавања од
елементарних непогода и других несрећа у 2015.години,
планирана је заједничка практична вјежба Градске
специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од
пожара и Територијалне ватрогасне јединице Бијељина.
Вјежба је планирана да се изведе у мјесецу мају 2015.године.
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
(укључујући Јању) има 59 оперативаца који су стручно
обучени и оспособљени за гашење пожара и то :
1. Руководиоци акције гашења пожара
2. Професионални ватрогасац

16
43

Сви оперативци су опремљени личном заштитном
опремом (шљем, опасач, одијело за интервенције, чизме и
друга лична опрема).
IV Финансијски план
За спровођење мјера и задатака заштите и
спасавања од шумских и других пожара у 2015. години
чији су извршиоци Градски штаб за ванредне ситуације и
Градска управа Града Бијељина обезбиједиће се финансијска
средства у буџету Града док ће остали извршиоци за
извршење послова из своје надлежности планирати и
финансијска средства.
Буџетом Града за потребе Територијалне ватрогасне
јединице Бијељина у 2015.години планирана су средства у
износу од 525.000,00КМ.
Наведена средства утрошиће се на набавку
ватрогасног возила са зглобно-телескопском корпом за
гашење пожара и спасавање људи, максималног дохвата
на висини 32 метра, набавку пратеће опреме и средстава и
текуће одржавање ватрогасних возила.
Напомена: Град Бијељина није закључивао оквирне
уговоре са привредним друштвима и субјектима од значаја
за провођење оперативних задатака у заштити и спасавању
од пожара.
Број: 02-014-1-205/15
Бијељина,
Датум, 03. март 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-289/14 од 22.12.2014. године, извршило је у
регистру заједница града Бијељина, у регистарском листу
број: 82 упис оснивања Заједнице етажних власника „Баје
Станишића 35 а улаз б.“ улица Баје Станишића бр. 35 а улаз
б. Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „ Баје Станишића 35 а улаз б. “ Улица Баје Станишића
35 а улаз б. Бијељина, Регистарски лист број: 82.
Оснивачи: 9 етажних
власника
зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим

10. март 2015.

некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
у правном промету иступа самостално у оквиру своје
дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Маловић Александар, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Службено лице органа

Број: 02/3-372-289/14
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум, 22. децембар 2014. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-290/14 од 29.12.2014. године, извршило је
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 66 брисање уписа (гашење) Заједнице етажних
власника ,,Краља Милутина бр. 10” улица краља Милутина
бр. 10, Бијељина.
Службено лице органа

Број: 02/3-372-290/14
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум: 29. децембар 2014. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-23/14 од 29.01.2015. године, извршило је у
регистру заједница града Бијељина, у регистарском листу
број: 83 упис оснивања Заједнице етажних власника
„Душана Баранина бр. 19“ улица Душана Баранина бр: 19,
Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Душана Баранина бр. 19“ улица Душана Баранина
бр: 19, Бијељина, Регистарски лист број: 83.
Оснивачи: 12 етажних
власника
зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
у правном промету иступа самостално у оквиру своје
дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Ђукић Далибор, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Службено лице органа

Број:02/3-372-23/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум: 29. јануар 2015. године

10. март 2015.
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ОГЛАС

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-24/15 од 29.01.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 84 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
“Пере Станића бр. 7 и 9“ улица: Пере Станића бр. 7 и 9
Бијељина, са сљедећим подацима:

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-28/15 од 24.02.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 86 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
„Солитер 2“ Улица Гаврила Принципа бр. 14 Бијељина, са
сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде “Пере Станића бр. 7 и 9“ улица: Пере Станића бр. 7 и
9 Бијељина, Регистарски лист број: - 84.
Оснивачи: 20
етажних
власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
у правном промету иступа самостално у оквиру своје
дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Трифковић Драгољуб, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Солитер 2“ Улица Гаврила Принципа бр. 14 Бијељина,
Регистарски лист број: - 86.
Оснивачи: 43 етажна власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Јеремић Александар, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.

Службено лице органа

Број: 02/3-372-24/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.
Бијељина,
Датум, 29. јануар 2015. године

Службено лице органа

Број: 02/3-372-28/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум, 24. фебруар 2015. године

ОГЛАС

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-26/15 од 17.02.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 85 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
“Мајора Драгутина Гавриловића бр. 18“ Улица Мајора
Драгутина Гавриловића бр. 18 Бијељина,
са сљедећим
подацима:

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-29/15 од 24.02.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 87 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
„ЦИК - ЦАК“ Улица Гаврила Принципа бр. 2 Бијељина, са
сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде “Мајора Драгутина Гавриловића бр. 18“ улица: Мајора
Драгутина Гавриловића бр. 18 Бијељина, Регистарски лист
број: - 85.
Оснивачи: 29
етажних
власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
у правном промету иступа самостално у оквиру своје
дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Савић Жељко, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Службено лице органа

Број: 02/3-372-26/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум: 17. фебруар 2015. године

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „ЦИК - ЦАК“ Улица Гаврила Принципа бр. 2
Бијељина, Регистарски лист број: - 87.
Оснивачи: 13 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Вуковић Мићо, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Службено лице органа

Број: 02/3-372-29/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум: 24.фебруар 2015. године
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ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-33/15 од 25.02.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 88 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
„П + 4 Ламела 4“ Улица Саве Ковачевића бр. 7 Бијељина, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „П + 4 Ламела 4“ Улица Саве Ковачевића бр. 7
Бијељина, Регистарски лист број: - 88.
Оснивачи: 12 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање

10. март 2015.

сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Кривачевић Љиљана, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Службено лице органа

Број: 02/3-372-33/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум: 25. фебруар 2015. године

10. март 2015.

Службени гласник Града Бијељина
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