27. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLIII

27. октобар 2006. ГОДИНЕ

На основу члана 30. алинеја 29. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 16. а
у вези са чланом 99. став 2. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 25. октобра 2006. године, д о н и ј е л а
ј е

О Д Л У К У
О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О
САРАДЊИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
СА ОПШТИНОМ КУМАНОВО
I
У циљу успостављања и остваривања сарадње у
областима управе, привреде, комуналних дјелатности,
здравства, образовања, културе, социјалне заштите,
заштите животне средине, спорта и другим областима
друштвеног живота за које се утврди да су од
заједничког интереса за локалне заједнице, закључиће
се Споразум о сарадњи између општине Бијељина,
Република Српска Босна и Херцеговина са општином
Куманово, Република Македонија.
II
Овлашћује се Начелник општине Бијељина г.
Мићо Мићић да у име општине Бијељина потпише
Споразум из тачке I ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-78/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године
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П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 50. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02) и
члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној дана 25. октобра 2006. године, д о н и ј е л а
ј е

БРОЈ 22/2006

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ЦЕНТАР ГРАДА”
У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Усваја се измјена и допуна регулационог
плана “Центар града” у Бијељини. Граница обухвата
регулационог плана “Центар града” у Бијељини
обухвата подручје планирања у укупној површини од
92 ха.
Члан 2.
План садржи текстуални и графички дио.
1. Текстуални дио плана-Анализа постојећег
стања-приједлог плана, једна књига.
2. Текстуални дио плана-приједлог плана, једна
књига.
3. Књига бр. 1 - Мишљење и примједбе стручне
комисије на нацрт Плана од 21.07. 2006. године са
Закључком Скупштине општине Бијељина број: 01-01319-1/06 од 25.07.2006. године и Стручним мишљењем
Републичког завода за заштиту културно-историјског и
природног наслијеђа и одговора Носиоца израде плана.
4. Књига бр. 2 - Мишљење и примједбе стручне
комисије на Нацрт плана од 11.09. 2006. године, након
прегледа примједби грађана прикупљених након другог
јавног излагања плана, са Записником са сједнице
Комисије за праћење плана од 09. 10. 2006. године и
одговори Носиоца израде плана.
5. Књига бр. 3 - Примједбе грађана уписане у
књигу примједби и одговири на примједбе.
6. Књига бр. 4 - Писмене примједбе грађана
достављене у књигу примједби и одговори на
примједбе.
7. Књига бр. 5 - Писмене примједбе грађана
достављене у Одјељење за просторно уређење и
одговири на примједбе.
8. Комплетан графички дио приједлога измјена
регулационог плана у 1 (једном) примједбу који садржи
карте:
1.		 Копија катастарског плана Р 1:1000
2.		 Постојеће стање-валоризација и спратност
објекта постојећег грађевинског фонда Р 1:1000
3.		 Постојеће стање-намјена постојећег грађевинског фонда Р 1:1000
4.		 Извод из Урбанистичког плана града Бијељине намјена површина централне зоне Р 1:2500
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5.		 Извод из Урбанистичког плана града Бијељине
опште карактеристике Централне зоне Р 1:2500
6.		 Извод из важећег регулационог плана-карта
просторне организације Р 1:1000
7.		 Инжењерско геолошка карта Р 1:2000
8.		 Зонирање простора Р 1:2000
9.		 План просторне организације Р 1:1000
10. План саобраћајне инфраструктуре Р 1:1000
11. План парцелације, са координатама детаљних
тачака парцела
Р 1:1000
12. План грађевинских и регулационих линија, са
координатама детаљних тачака Р 1:1000
13. План електроенергетске и ПТТ мреже Р 1:1000
14. План хидротехничке инфраструктуре-водовод и
канализација Р 1:1000
15. План топлификације и гасификације Р 1:1000
16. Вањско уређење и заштита културно-историјских
и природних вриједности Р 1:1000
Члан 3.
План је урађен у ДОО “Заводу за урбанизам и
пројектовање Бијељина”, октобра мјесеца 2006. године.
Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се општински
орган Административне службе општине надлежан за
послове просторног уређења.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-79/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

На основу члана 50. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02) и
члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној дана 25. октобра 2006. године, д о н и ј е л а
ј е

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
“ДОМ ЗДРАВЉА И БОЛНИЦА”
У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Усваја се Регулациони план “Дом здравља и
болница” у Бијељини. Граница обухвата Регулационог
плана “Дом здравља и болница” у Бијељини обухвата
подручје планирања у укупној површини од 15,50 ха.

27. 10. 2006.
Члан 2.

План садржи текстулани и графички дио.
1. Текстуални дио предлога Плана 1 књига,
2. Књига примједби приспјелих након јавног
излагања нацрта Плана,
3. Књига примједби и одговора на примједбе на
приједлог Плана упућене од стране
носиоца припреме плана,
4. Комплетан графички дио предлога измјена
регулационог плана у 1 (једном) примјерку који садржи
карте:
1.		 Копија катастарског плана Р 1:1000
2.		 Извод из Урбанистичког плана града Бијељине
План намјене површина (“Службени гласник
општине Бијељина”, бр. 10/04)
Р 1:2000
3.		 Извод из Урбанистичког плана града БијељинеЦјелине урбаног подручја (“Сл.гласник општине
Бијељина”, бр. 10/04
Р 1:2000
4.		 Извод из плана парцелације рађеног у склопу
ГУП-а 1974. године
Р 1:1000
5.		 Постојеће стање-валоризација постојећег
грађевинског фонда
Р 1:1000
6.		 Постојеће стање-намјена и спратност постојећег
грађевинског фонда
Р 1:1000
7.		 Природни услови и ресурси-инжењерскогеолошка карта Р 1:1000
8.		 План просторне организације
Р 1:1000
9.		 План саобраћајне инфраструктуре Р 1:1000
10. План парцелације Р 1:1000
11. План регулационих и грађевинских линија
		 Р 1:1000
12. План енергетске инфраструктуре и ТТ Р 1:1000
13. План хидротехничке инфраструктуре-водоводна
мрежа Р 1:1000
14. План хидротехничке инфраструктуре канализациона мрежа
Р 1:1000
15. Просторна организација
16. Вањско уређење Р 1:1000
Члан 3.
План је урађен у ДОО “Заводу за урбанизам и
пројектовање Бијељина”, октобра мјесеца 2006. године.
Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се општински
орган Административне службе општине надлежан за
послове просторног уређења.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-80/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

27. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

На основу члана 50. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02) и
члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној дана 25. октобра 2006. године, д о н и ј е л а
ј е

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ “ЛЕДИНЦИ 1” У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Усваја се измјена регулационог плана Мјесне
заједнице “Лединци 1” у Бијељини. Граница обухвата
измјена регулационог плана Мјесне заједнице “Лединци
1” обухвата подручје планирања у укупној површини од
10,95 ха.
Члан 2.
План садржи текстулани и графички дио.
1. Текстуални дио предлога Плана 1 књига,
2. Књига примједби приспјелих након јавног
излагања нацрта Плана,
3. Књига примједби и одговора на примједбе на
приједлог Плана упућене од стране носиоца припреме
плана,
4. Комплетан графички дио предлога измјена
регулационог плана у 1 (једном) примјерку који садржи
карте:
1.		 Копија катастарског плана Р 1:1000
2.		 Извод из Урбанистичког плана града Бијељине намјена површина Р 1:2000
3.		 Извод из Р.П. Лединци 1 Р 1:1000
4.		 Постојеће стање-валоризација постојећег
грађевинског фонда
Р 1:1000
5.		 Постојеће стање-намјена и спратност постојећег
грађевинског фонда
Р 1:1000
6.		 Инжењерско-геолошка карта
Р 1:1000
7.		 План просторне организације
Р 1:1000
8.		 Саобраћајна инфраструктура
Р 1:1000
9.		 План парцелације Р 1:1000
10. План регулационих и грађевинских линија
		 Р 1:1000
11. План енергетске инфраструктуре Р 1:1000
12. План водоводне и канализационе мреже Р 1:1000
13. Вањско уређење Р 1:1000
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Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-81/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној 25. октобра 2006. године,
д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНОПОСЛОВНОГ БЛОКА “ЛОКАЦИЈА 1”
У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
“ЛЕДИНЦИ 2” У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Приступа се изради урбанистичког пројекта
стамбено - пословног блока “ЛОКАЦИЈА 1” у оквиру
Регулационог плана “ЛЕДИНЦИ 2” у Бијељини.
Члан 2.
Граница обухвата полази од границе к.ч. 2423 и
к.ч. 2422 иде западно јужном катастарском међом к.ч.
2422 до границе са к.ч. 2425 гдје скреће сјеверозападно
границом к.ч. 2422 продужава границом између к.ч. 2421
и 2426 к.о. Бијељина 2 долази до улице Жртава Јадовног
гдје скреће сјеверно источном линијом поменуте улице,
долази до Рачанске гдје скреће јужно поменутом улицом
до границе са к.ч. 2422 и 2423 к.о. Бијељина 2 гдје се
и завршава граница обухвата “Локација 1” а све према
приложеној скици обухвата.
Површина обухвата урбанистичког пројекта
износи 0,1665 ха.
Члан 3.
План се односи на период 2006. до 2015. године.

Члан 3.

Члан 4.

План је урађен у ДОО “Заводу за урбанизам и
пројектовање Бијељина”, октобра 2006. године.

Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.

Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се општински
орган Административне службе општине надлежан за
послове просторног уређења.

Члан 5.
Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта
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Члан 6.

Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
Члан 7.
Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
Члан 8.
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и подноси га Скупштини
општине Бијељина на усвајање.
Члан 9.
О нацрту урбанистичког пројекта обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе о нацрту
урбанистичког пројекта Носилац припреме плана
утврђује приједлог урбанистичког пројекта и исти
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљена у току јавне расправе о нацрту
плана.
Члан 11.
Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-82/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној 25. октобра 2006. године,
д о н и ј е л а ј е

27. 10. 2006.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНОПОСЛОВНОГ БЛОКА “ЛОКАЦИЈА 1” У
ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ФИЛИП
ВИШЊИЋ” У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Приступа се изради урбанистичког пројекта
стамбено-пословног блока “ЛОКАЦИЈА 1” у оквиру
Регулационог плана “Филип Вишњић” у Бијељини.
Члан 2.
Граница обухвата полази од границе између
к.ч. 2859/1, 2859/2 к.о. Бијељина 1 гдје продужава
сјевероисточно Улицом Филипа Вишњића до к.ч.
2880 гдје скреће југоисточно преко к.ч. 2880 до к.ч.
2878 заузимајући 1/3 предметне парцеле, гдје граница
обухвата скреће југозападно пресијецајући парцеле к.ч.
2876, 2868, 2867, 2859/1 к.о. Бијељина 1. Даље граница
обухвата са к.ч. 2859/1 скреће сјеверозападу излази
на границу са к.ч. 2859/2 долази до Улице Филипа
Вишњића гдје се и завршава обухват плана “Локације
1” а све према приложеној скици обухвата.
Површина обухвата урбанистичког пројекта
износи 0,191 ха.
Члан 3.
План се односи на период 2006. до 2015. године.
Члан 4.
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.
Члан 5.
Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта

Члан 6.
Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
Члан 7.
Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
Члан 8.
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и подноси га Скупштини
општине Бијељина на усвајање.

27. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
Члан 9.

О нацрту урбанистичког пројекта обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе о нацрту
урбанистичког пројекта Носилац припреме плана
утврђује приједлог урбанистичког пројекта и исти
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљена у току јавне расправе о нацрту
плана.
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југозападном катастарском међом к.ч. 2851, улази
дјелимично у к.ч. 3089/1 и к.ч. 3089/2. Даље граница
обухвата скреће сјевероисточно под углом од 90
степени пресијецајући парцеле к.ч. 2852, 2849/5, 2847/2,
2844 и долази до границе са к.ч. 2835. Даље граница
обухвата скреће источно катастарском међом између
к.ч. 2833 и 2831, долази до Улице Филипа Вишњића гдје
се и завршава обухват плана “Локације 2” а све према
приложеној скици обухвата.
Површина обухвата урбанистичког пројекта
износи 0,7039 ха.
Члан 3.
План се односи на период 2006. до 2015. године.

Члан 11.

Члан 4.

Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.

Члан 12

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-83/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта

Члан 6.
Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
Члан 7.

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној 25. октобра 2006. године,
д о н и ј е л а ј е

Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНОПОСЛОВНОГ БЛОКА “ЛОКАЦИЈА 2” У
ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ФИЛИП
ВИШЊИЋ” У БИЈЕЉИНИ

Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и подноси га Скупштини
општине Бијељина на усвајање.

Члан 1.
Приступа се изради урбанистичког пројекта
стамбено-пословног блока “ЛОКАЦИЈА 2” у оквиру
Регулационог плана “Филип Вишњић” у Бијељини.
Члан 2.
Граница обухвата полази од границе са парцелама
к.ч. 2833, 2831 к.о. Бијељина 1 и Ул. Филипа Вишњића,
иде југозападно десном страном Улице Филипа
Вишњића долази до к.ч. 2851 к.о. Бијељина 1 гдје
скреће сјевероисточно под углом од око 90 степени

Члан 8.

Члан 9.
О нацрту урбанистичког пројекта обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе о нацрту
урбанистичког пројекта Носилац припреме плана
утврђује приједлог урбанистичког пројекта и исти
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљена у току јавне расправе о нацрту
плана.
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Службени гласник Општине Бијељина
Члан 11.

Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-84/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној 25. октобра 2006. године,
д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНОПОСЛОВНОГ БЛОКА “ЛОКАЦИЈА 3” У
ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ФИЛИП
ВИШЊИЋ” У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Приступа се изради урбанистичког пројекта
стамбено - пословног блока “ЛОКАЦИЈА 3” у оквиру
Регулационог плана “Филип Вишњић” у Бијељини.

Члан 5.
Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

Члан 3.
План се односи на период 2006. до 2015. године.
Члан 4.
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.

урбанистичког

пројекта

Члан 6.
Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
Члан 7.
Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
Члан 8.
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и подноси га Скупштини
општине Бијељина на усвајање.
Члан 9.
О нацрту урбанистичког пројекта обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе о нацрту
урбанистичког пројекта Носилац припреме плана
утврђује приједлог урбанистичког пројекта и исти
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљена у току јавне расправе о нацрту
плана.

Члан 2.
Граница обухвата полази од слијепог макадамског
пута означеног као к.ч. 3077 к.о. Бијељина 1 од Улице
Филипа Вишњића и иде сјевероисточно Улицом
Филипа Вишњића до границе између к.ч. 2854 и 2855
к.о. Бијељина 1, гдје скреће југоисточно преко парцеле
к.ч. 2854, затим границом парцеле к.ч. 2856 до краја
парцеле, гдје скреће југозападно пресијецајући парцеле
2857, 2858 улази у парцеле к.ч. 3056, 3057, 3073, 3074,
3076, к.о. Бијељина 1 гдје долази до Улице Филипа
Вишњића гдје се и завршава обухват пројекта “Локације
3” а све према приложеној скици обухвата.
Површина обухвата урбанистичког пројекта
износи 0,5865 ха.

27. 10. 2006.

Члан 11.
Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-85/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

На основу члана 47. став 2. Закона о превозу у
друмском саобраћају (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 4/00, 26/01, 85/03, 49/04 и 109/05) и члана
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник

27. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на својој сједници одржаној 25.
октобра 2006. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
1. Основне (опште) одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се: услови за обављање
такси-превоза на подручју општине Бијељина,
евиденциони број и такси-легитимација, таксистајалишта, начин рада превозника, накнада за
обављање такси-превоза, надзор и казнене одредбе.
2. Услови за обављање такси-превоза
Члан 2.
Такси-превозници могу бити:
- физичка лица која посједују одобрење
надлежног органа општине, а као члан такси удружења
које је формирано у складу са законом,
- правна лица регистрована код надлежног суда
за обављање дјелатности такси-превоза.
Физичко лице може да обавља такси-превоз само
са једним возилом за које му је одређен евиденциони
број и издата такси-легитимација
Члан 3.
Такси-превозници који су регистровани ван
подручја општине Бијељина, не могу обављати превоз
путника са територије општине Бијељина.
Члан 4.
За обављање такси-превоза, такси превозник поред
услова предвиђених законом, мора да испуњава и услов
да је власник возила или да има Уговор о лизингу.
Члан 5.
Такси-возило којим се обавља такси превоз
поред услова који прописује закон мора да испуњава и
сљедеће услове:
- да има апарат за гашење пожара са важећим
роком употребе, постављен на видно мјесто тако да
омогућава употребу без изласка из возила,
- да има исправно гријање, вентилацију и
освјетљење,
- да је уредно обојено и у чистом стању (естески
изглед),
- да је цјеновник услуга постављен на видном
мјесту,
- да има на видном мјесту истакнуту таксилегитимацију са сликом и именом превозника,
- да има блок рачуна и печат,
- да на крову возила има такси-таблу, висине
од 14 цм до 20 цм, дужине од 40 цм до 60 цм, која је
са обје стране истог изгледа, постављена паралелно
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са вјетробранским стаклом, синхронизована је са
таксиметром тако да губи освјетљење кад је таксиметар
у функцији, исписаним називом “ТАХИ”, евиденционим
бројем који је превознику додјељен рјешењем надлежног
органа општине, грбом града Бијељине и називом таксиудружења
Сви чланови једног удружења морају имати
потпуно идентичне такси табле по боји, облику и
величини.
Члан 6.
Надлежни орган општине провјерава испуњеност
услова за такси-возило прописаних законом и чл. 5. и 7.
ове одлуке, о чему доноси рјешење и издаје наљепницу
која садржи ознаку године за коју је донијето рјешење.
Испуњеност услова доказује се овјереном
саобраћајно-техничком документацијом (саобраћајна
дозвола) и уговором о осигурању имовине и лица.
О доњетим рјешењима и издатим наљепницама,
надлежни орган општине је дужан да води евиденцију.
Превозник је дужан да наљепницу постави у
горњи десни угао предњег вјетробранског стакла са
унутрашње стране.
Превозник је дужан да једном годишње изврши
редован преглед такси возила од стране надлежног
органа општине, најкасније до истека важења рјешења
о испуњеност услова за такси-возило из става 1. овог
члана.
Члан 7.
Физичком лицу се неће издати наљепница
уколико:
1. посједује одобрење надлежног одјељења
општине Бијељина за обављање било које друге
дјелатности,
2. је већ у радном статусу по било ком основу,
3. има статус пензионера,
4. је кажњен више од 2 пута правоснажним
судским рјешењем за прекршај учињен на основу ове
Одлуке или закона о превозу у друмском саобраћају,
5. није измирио обавезе на име комуналних такси,
6. не приложи увјерење од Пореске управе о
измиреним обавезама.
Члан 8.
Одобрење за вршење такси-превоза се неће
издати уколико подносилац захтјева до тог периода
није вршио такси-превоз, а у предвиђеном оптималном
броју таксиста на подручју општине се није појавило
упражњено мјесто.
Сви новоприспјели захтјеви из става 1. овог
члана иду на листу чекања коју води надлежни орган
општине.
Критеријум за формирање листе чекања је вријеме
приспјелог захтјева.
Члан 9.
Надлежни орган општине доноси програм којим се
дефинише оптималан број такси превозника на подручју
општине, а не прелази број 130 такси возила.
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Када се појави упражњено мјесто за таксипревозника, а у складу са оптималним бројем такси
превозника, надлежни орган ће издати одобрење првом
подносиоцу захтјева са листе чекања уколико испуњава
све услове предвиђене законом и овом одлуком.
Уколико подносилац захтјева из става 2. овог
члана се на било који начин не слаже са условима за
одобрење вршења такси-превоза прописаним од старне
надлежног органа, иде на зачеље листе чекања.
3. Евиденциони број и такси-легитимација
Члан 10.
Захтјев за издавање евиденционог броја и таксилегитимације превозник подноси надлежном органу
општине.
Уз захтјев из става 1. овог члана, превозник је
дужан да приложи акт о регистрацији у одјељењу за
привреду општине Бијељина и доказе о испуњености
услова из чл. 4. и 5. ове одлуке.
Уколико надлежни орган општине, на основу
доказа из става 2. овог члана, утврди да су испуњени
услови за обављање такси-превоза, доноси рјешење
о одређивању евиденционог броја за такси-возило и
издаје такси-легитимацију.
О додјељеним евиденционим бројевима и издатим
такси-легитимацијама, надлежни орган општине води
евиденцију.
Члан 11.
Образац такси-легитимације прописује надлежни
орган општине. Такси-легитимација превозника садржи
сљедеће податке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

редни број,
име, презиме и јединствени матични број,
фотографију превозника,
адресу сједишта удружења,
назив такси удружења чији је члан,
регистарску ознаку, марку и тип такси-возила,
евиденциони број такси-возила,
датум издавања такси-легитимације, и
заштитни број образца и редни број регистра.
Члан 12.

Такси-превозник је дужан да:
1. сваку промјену података које садржи таксилегитимација пријави надлежном органу општине у
року од осам дана од дана настале промјене,
2. сваку промјену која се односи на такси-возило
пријави надлежном органу општине у року од осам дана
од дана настале промјене,
3. у случају трајног престанка обављања
дјелатности такси-превоза, надлежном органу општине
врати такси-легитимацију.
4. Такси-стајалишта
Члан 13.
Такси-стајалишта (у даљем тексту: стајалишта)
су одређене и уређене јавне површине, намјењене за
стајање такси-возила у току рада превозника.

27. 10. 2006.

Стајалишта из става 1. овог члана одређује
надлежни орган општине.
Члан 14.
Стајалишта су одређене и уређене саобраћајне
површине за организовано обављање такси-превоза,
односно за укрцај и искрцај путника и пријем позива из
диспечерског центра.
На стајалишту се мјеста за стајање такси-возила
обиљежавају хоризонталном сигнализацијом, а на
почетку и на крају стајалишта истом бојом уписује се
ознака “ТАХИ”.
Стајалиште
се
обиљежава
вертикалним
саобраћајним знаком “забрањено заустављање и
паркирање” и допунском таблом “осим за ТАХИ
возила” са испсаним укупним бројем такси-мјеста.
Члан 15.
О постављању вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације на стајалиштим, одржавању
постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању
стајалишта у зимским и љетним условима, стара се
надлежни орган општине.
Члан 16.
Стајалишта могу да користе само превозници који
имају одобрење за њихово коришћење.
Одобрење из става 1. овог члана издаје надлежни
орган општине.
За коришћење такси-стајалишта плаћа се накнада
која је утврђена одлуком о комуналним таксама.
На стајалишту се такси-возила постављају према
редосљеду долазака и у границама обиљежених таксимјеста.
За вријеме коришћења стајалишта превозник
је дужан да буде у непосредној близини свог таксивозила.
У случају да је стајалиште попуњено, певозник
који обавља такси-превоз не може своје такси-возило
да постави у његовој ближој околини, односно на
удаљености мањој од 100 метара.
5. Начин рада превозника
Члан 17.
За вријеме вршења услуга такси-превоза,
превозник код себе поред услова прописаних законом
мора да има и важећу такси-легитимацију.
Члан 18.
Превозник може такси-превоз да започне са
стајалишта, на радио и телефонски позив, или на
заустављање путника.
Путник може да користи такси-возило по свом
избору, осим када је телефонским позивом наручио
вожњу.
Превозник који је први на реду на стајалишту,
дужан је да на захтјев путника обави вожњу.
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Члан 19.

Путник може да одбије да уђе у такси-возило
наручено путем телефона, ако основано посумња да је
превозник под утицајем алкохола или опојних дрога, ако
је неуредан или ако је унутрашњост возила запрљана.

терминала намјењених за градски и приградски превоз
путника, забрањено је заустављање и паркирање таксивозила, односно вршење укрцаја и искрцаја путника.
6. Накнада за обављање такси-превоза
Члан 27.

Члан 20.
Превозник је дужан да у слободно такси-возило
прими сваког путника, као и лични пртљаг путника
према величини простора за пртљаг и носивости таксивозила.
Превозник није дужан да у такси-возило
прими лица под утицајем алкохола и опојних дрога
или обољело од заразних болести, лица са изузетно
запрљаном одјећом, као и лични пртљаг путника којим
би се загадило, испрљало или оштетило такси-возило.
Превозник не смије да прими у такси-возило дјецу
до шест година без пратиоца.
Члан 21.
Превозник је обавезан да за вријеме обављања
такси-превоза према путницима опходи са пажњом и
поштовањем, да буде уредан (чист, подшишан, обријан
или са његованом брадом и брковима), да му је одјећа
прикладна, да не пуши у возилу за вријеме вожње, као и
да није под утицајем алкохола или опојне дроге.
Члан 22.
Превозник је обавезан да непосредно прије
започињања вожње са путником укључи таксиметар и
да га искључи одмах након завршене вожње.
Члан 23.
Превозник је дужан да путника превезе најкраћим
путем до мјеста опредјељења или путем који му путник
одреди, а у скалду са важећим режимом саобраћаја.

Такси превозник је дужан укључити таксиметар на
почетку вожње, осим ако је релација дужа од 25 км када
се цијена може одредити и по договору са корисником
превоза.
Накнада за обављени такси-превоз утврђује се на
основу цјеновника услуга, а наплаћује се у износу који
покаже таксиметар, на мјесту опредјељења путника.
У цијену такси-превоза урачуната је и цијена
превоза личнног пртљага.
Под личним пртљагом подразумјевају се путне
торбе и кофери укупне тежине до 50 килограма.
Цјеновником може да предвиди посебна доплата
за лични пртљаг путника тежи од 50 килограма.
Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 50
килограма, путник мора да буде упознат и сагласан
прије започињања такси-превоза.
Члан 28.
Превозник је дужан да путнику изда овјерен рачун
о пруженој услузи.
Члан 29.
Превозник може у току такси-превоза, уз
сагласност или на захтјев путника, да прими у таксивозило и друга лица.
Када путник који је примљен у такси-превоз
настави да користи такси-возило, мјесто изласка
предходног путника сматра се мјестом са кога је
превозник започео нови такси превоз.
Члан 30.

Члан 24.
У случају да путник заборави или загуби дио
пртљага у возилу такси возача исти ће се у року од 24
сата депоновати у ЦЈБ Бијељина на поступање у складу
са прописима о заборављеним стварима.
Члан 25.
Уколико превозник такси-возило користи за
сопствене потребе или уколико не обавља дјелатност
такси-превоза, дужан је да такси-таблу привремено
скине или прекрије.
Члан 26.
На аутобуским стајалиштима и на удаљености
мањој од 15 метара, од обиљежених стајалишта и
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У случају немогућности да заврши започети
такси-превоз, превознику припада половина износа који
покаже таксиметар у моменту прекида такси-превоза,
осим у случају квара такси-возила, када му не припада
накнада.
У случају квара такси-возила превозник је дужан
да путнику обезбједи наставак започетог такси-превоза
другим такси-возилом.
7. Надзор
Члан 31.
Инспекцијски надзор над примјеном ове одлуке
врши одјељење општине за инспекцијске пословесаобраћајни инспектор.
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8. Казнене одредбе
Члан 32.
Новчаном казном од 250,00 КМ до 500,00 КМ
казниће се такси-превозник, ако:
1. врши превоз супротно члану 2.,
2. врши превоз на територији општине Бијељина
а регистровани су на подручју друге општине (члан 3.)
3. такси-возило не испуњава услове из члана 5.,
4. поступи супротно члану 12.,
5. користи стајлиште супротно члану 16. став 1.,
6. поступи супротно члану 24.,
7. заустави и паркира возило на аутобуским
стајалиштима и на удаљености мањој од 15 метара
од обиљежених стајалишта и терминала за градски и
приградски превоз (члан 26.)
8. поступи супротно члану 30. став 2.
Члан. 33.
Новчаном казном од 50,00 КМ до 250,00 КМ
казниће се такси превозник ако:
1. за вријеме коришћења стајалишта није у
непосредној близини свог такси-возила (члан 16. став 4.),
2. постави возило на удаљености мањој од 100
метара од стајалишта које је попуњено (члан 16. став 5.)
3. за вријеме вршења такси-превоза код себе нема
важећу такси-легитимацију (члан 17.)
4. одбије да прими путника и његов лични пртљаг
(члан 20. став 1.)
5. прими у возило дјецу до шест година старости
без пратиоца (члан 20. став 3.)
6. се понаша супротно члану 21.,
7. путника не превезе најкраћим путем (члан 23.)
8. такси-возило користи за сопствене потребе, а
не скине или прекрије такси-таблу (члан 25.)
9. не поступи по члану 28.
9. Завршне одредбе
Члан 34.
Такси-превозник је дужан да усклади своје
пословање са одредбама ове одлуке и да поднесе захтјев
за додјелу евиденционог броја у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 35.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о начину вршења такси превоза (“Сл.
гласник општине Бијељина”, бр. 7/2000).
Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-87/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

27. 10. 2006.

На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима У Босни и Херцеговини
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 6/06),
члана 2. став 3. Закона о комуналним дјелатностима
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 11/95,
18/95 и 51/02) и члана 35. алинеја 2. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 25. октобра 2006. године,
д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПАРКИРАЊУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин
организовања послова у обављању комуналних
дјелатности управљања јавних паркиралишта као
и услови коришћења ових јавних паркиралишта на
подручју града.
Скупштина општине, у смислу става 1. овог члана,
управљање јавним паркиралиштима у граду Бијељина
повјерава ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина (у даљем тексту: „Дирекција”).
Члан 2.
Јавна паркиралишта су површине одређене за
паркирање моторних возила. Јавна паркиралишта могу
бити општа и посебна.
Јавним паркиралиштима не сматрају се посебни
простори за паркирање моторних возила који припадају
одређеном објекту (фабрика, установа, такси стајалишта
и др.).
Члан 3
Општа паркиралишта су дијелови коловоза,
тротоара или површине између коловоза и тротоара
и друге површине посебно обиљежене за паркирање
моторних возила.
Општа паркиралишта одређују се посебним
актом - Правилником о јавним паркиралиштима (у
даљем тексту: Правилник), који ће донијети Начелник
општине.
Члан 4.
Посебна паркиралишта су објекти и површине
уређени и изграђени за паркирање моторних возила са
контролисаним уласком и изласком возила. Посебна
паркиралишта се изграђују и уређују у складу са
одговарајућим урбанистичким планом.
Контрола уласка и изласка возила са посебног
паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом
или постављањем објекта за наплату.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и
привременог карактера.
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Члан 5.

Обиљежавање јавних паркиралишта саобраћајном
сигнализацијом врши се у складу са прописима о
безбједности саораћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном мјесту
истакнуто обавјештење које садржи: зоне, категорије
моторних возила које се могу паркирати, начин
паркирања и наплате, као и временско ограничење
коришћења јавног паркиралишта.
О обиљежавању општих паркиралишта стара се
овлашћено предузеће из члана 1. став 2. ове Одлуке.
II - ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА
Члан 6.
Предузеће из члана 1. став 2. ове Одлуке је
дужно да одржава, уређује, опрема и обиљежава јавна
паркиралишта.
Средства за обављање послова из става 1. овог
члана обезбјеђују се из средстава наплате коришћења
тих паркиралишта.
Члан 7.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање
моторних возила правних и физичких лица (у даљем
тексту: корисник).
Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове
Одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач
није идентификован.
Предузеће из члана 1. став 2. ове Одлуке је дужно
да на општем, као и на посебном паркиралишту, у
зависности од капацитета, одреди паркинг мјеста за
возила инвалида.
Категорије инвалида који могу користити
паркиралишта из става 3. овог члана одредиће се
Правилником о јавним паркиралиштима, а паркинг
карте за ова лица издаваће овлашћено предузеће.
Члан 8.
Јавна паркиралишта се могу, изузетно, по
одобрењу општинског органа управе надлежног за
послове саобраћаја привремено користити за друге
намјене (за потребе ауто школе, забавних и спортских
манифестација и др.).
Члан 9.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске
Републике Српске, ватрогасних возила, комуналне
полиције, када у току интервентних акција користе
јавно паркиралиште не плаћају услугу паркирања.
Члан 10.
Физичка и правна лица (станари, инвалиди,
корисници пословног простора) на просторима и под
условима који се утврде Правилником, могу јавна
паркиралишта користити као повлашћени корисници.
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Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана
овлашћено предузеће издаје повлашћену паркинг карту.
Члан 11.
Предузеће из члана 1. став 2. ове Одлуке може
изузетно одобрити резервацију општих паркиралишта
органима јединица локалне самоуправе, јавним
службама, страним представништима, другим правним
лицима и предузетницима.
Услове за паркирање из става 1. овог члана
утврђује овлашћено предузеће уз сагласност општинског
органа управе надлежног за послове саобраћаја.
Члан 12.
За коришћење јавног паркиралишта корисник је
дужан да плати одговарајућу накнаду која се утврђује
Одлуком о комуналним таксама коју усваја Скупштина
општине.
Изузетно из става 1. овог члана коришћење
обиљеженог паркинг места за инвалидна лица из члана
7. став 4. ове Одлуке је бесплатно.
Члан 13.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
а) плати коришћење паркинг мјеста према времену
задржавања на прописан начин,
б) поступа у складу са ограничењем времена
коришћења паркинг мјеста утврђеним актом из члана
3. ове Одлуке,
в) користи паркинг мјесто у складу са
саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном
сигнализацијом којом је означено паркинг мјесто.
III - ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА
Члан 14.
Заустављање и паркирање возила забрањује се на
свим тротоарима и на свим другим јавним површинама
резервисаним за кретање пјешака у граду.
Заустављање и паркирање возила регулисано
ставом 1. овог члана може се одобрити у случају ако
за кретање пјешака и поред паркираних возила остаје
ширина тротоара којаје минималних димензија 1.6
метара.
Заустављање и паркирање возила забрањено је
на бициклистичким стазама и другим површинама
које су намијењене за неки други вид немоторизованог
саобраћаја у граду.
Заустављање и паркирање возила забрањује се на
свим зеленим површинама У граду.
Паркирање теретних возила, трактора и аутобуса
забрањено је на свим улицама, трговима и другим
јавним површинама града.
Паркирање из става 5. овог члана биће дозвољено
само на површинама које ће бити дате и дефинисане у
оквиру Правилника.
Заустављање и паркирање свих моторних
возила забрањује се у зони раскрснице или издвојеног
пјешачког прелаза као и на осталим површинама које
су дефинисане посебним знаковима вертикалне и
хоризонталне сигнализације.
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На јавним паркиралиштима забрањено је:
а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку,
хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање
на преплатном паркинг мјесту, ометање коришћења
паркиралишта и др.),
б) паркирање нерегистрованог возила,
в) оставгвање неисправног или хаварисаног
возила, односно прикључног возила без сопственог
погона,
г) заузимање паркинг мјеста путем ограђивања
или ометање паркирања других возила,
д) на паркинг мјесту постављати ограде или
сличне препреке,
ђ) прање и поправка возила и друге радње које
доводе до прљања и уништавања јавног паркиралишта.
Заустављање и паркирање возила мора се обавити
на начин који не омета остали саобраћај и прегледност
осталих саобраћајних површина.
Остала општа правила из области заустављања
и паркирање возила у Бијељини морају у потпуности
да буду у складу са члановима од 69. до 79. Закона о
основама безбједности саобраћаја на путевима Босне и
Херцеговине и Одлуком о безбједности саобраћаја на
путевима општине Бијељина.
Члан 15.
Начин одношења односно уклањања, као и
блокирање непрописно паркираних возила утврдиће се
Правилником.
Члан 16.
На јавним паркиралиштима (општим и посебним)
која се дефинишу Правилником, уводи се наплата
паркирања.
За коришћење обиљеженог паркинг мјеста на
јавним паркиралиштима, лица из члана 7. став 3. ове
Одлуке не плаћају накнаду.
Члан 17.
Начин организације паркирања, начин наплате
и манипулације са документацијом одређује се
Правилником.
IV- НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над извршавањем одредаба ове Одлуке
врше:
- Општински орган надлежан за послове
саобраћаја
- МУП - Центар јавне безбједности у Бијељини
- Комунална полиција у Бијељини
У вршењу послова надзора службена лица из
тачке 2. овог члана имају овлашћења утврђена Законом
о безбједности саобраћаја на путевима и другим општим
актима, републичким и општинским, који регулишу
предметну област.

27. 10. 2006.

V - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За поступање супротно од одредаба утврђених
овом Одлуком уводе се казнене одредбе за правна
лица, одговорна лица у правном лицу и физичка лица.
Новчаном казном од 500,00 до 1000,00 КМ казниће
се за прекршај овлашћено предузеће ако:
1. на прописан начин не обиљежава паркиралиште
(члан 5.),
2. не одржава, не уређује, не опрема и обиљежава
паркиралишта (члан 6.).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 200,00 до 500,00 КМ и одговорно
лице у предузећу.
Члан 20.
Новчаном казном од 250,00 до 500,00 КМ казниће
се за прекршај предузеће и друго правно лице ако:
1. користи
јавно
паркиралиште
супротно
одредбама члана 11.
2. не поступи у складу са одредбама члана 13.
3. поступи супротно одредбама члана 14. став 8.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 100,00 до 250,00 КМ и одговорно
лице у предузећу, односно другом правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном од 25,00 до 50,00 КМ.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-88/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

На основу члана 35. алинеја 2. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 25. октобра 2006. године,
д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ФАСАДА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин издавања
одобрења за постављање рекламних паноа на стамбену
зграду у случајевима када општина Бијељина финансира
извођење радова хитне интервенције на тој згради.
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Члан 2.

Постављање рекламних паноа на стамбеној згради
на којој је општина Бијељина обезбиједила односно
финансирала извођење радова хитне интервенције,
вршиће се без сагласности Заједнице етажних власника
зграде.
Одјељење за стамбено-комуналне послове
донијеће Рјешење о одобрењу постављања рекламног
паноа у складу са условима прописаним Одлуком о
комуналним таксама на подручју општине Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-92/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

На основу члана 4. став 2. Закона о промету
непокретности (“Службени лист СР БиХ”, број: 38/78,
4/89, 29/90, 22/91 и 29/94) те члана 35. тачка 12. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 25. октобра 2006.
године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус непокретности у општој употреби следеће земљиште:
- дио парцеле број 1500 површине 1295 м2 уписане
у зк.ул. бр. исказ 1 к.о. Црњелово Горње, а којој одговара
по новом премјеру к.ч. бр. 951 њива 5 класе површине
1295 м2 уписана у пл. бр. 2099 к.о. Црњелово Доње.
Члан 2.
Земљишнокњижна канцеларија Основног суда
у Бијељини извршиће отпис земљишта из члана 1. ове
Одлуке и из исказа 1 у нови зк.ул. те укњижбу права
располагања у корист општине Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-86/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 3. Закона о комуналној делатности
(“Службени гласник Републике Српске”, број 11/95
и 51/02), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 101/04,
42/05 и 118/05), и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 25.октобра 2006. године, д о н и ј е л а
ј е

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ
ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се регулише поступак и радње које
се предузимају са нерегистрованим и прекобројним
псима и мачкама, као и организација у начин рада
Хигијеничарске службе на подручју општине Бијељина.
Члан 2.
Хигијеничарска служба има обавезу збрињавања
нерегистрованих, нецепљених и невезаних паса и мачака
(у даљем тексту животиње), и нешкодљивог уклањања
животињских лешева, отпадака и конфиската.
Члан 3.
Послови Хигијеничарске службе на подручју
општине Бијељина повјеравају се предузећу или
физичком лицу, регистрованом за ову врсту послова,
у складу са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Члан 4.
Општина Бијељина обезбеђује објекте, опрему и
финансијска средства за функционисање Хигијеничарске
службе.
II - ХВАТАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ ПАСА И 		
МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
Члан 5.
Хигијеничарска служба врши хватање нерегистрованих, нецепљених и невезаних животиња, које збрињава
у објекту за смештај (у даљем тексту склониште).
Хватање животиња врши се мрежом и сајлом.
Забрањено је злостављање животиња. По пријему
позива од особе која је нашла животињу, а не може је
сама допремити, Хигијеничарска служба је дужна да
осигура њено хватање и смештај
Допремљена животиња уводи се у евиденцију и
проверава да ли се налази на попису тражених и у том
случају обавештава власника.
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Члан 6.

Члан 12.

Хигијеничарска служба дужна је преузети
животињу за коју власници не могу или не желе више
да брину.
Власник који даје животињу мора, поред личних
података, дати изјаву којом потврђује да је власник
животиње и да се одриче власништва над њом, те
предати сву документацију о животињи.

Радно време хигијеничарске службе у склоништу
је од 08,00 до 16,00 часова.
Хватање и пријем животиња врши се, претежно, у
за то погодном времену, а у хитним случајевима у било
које доба дана.

III - ПРИЈЕМ, ЊЕГА И ДАВАЊЕ ЖИВОТИЊА
НА УСВАЈАЊЕ
Члан 7.
Сваку новопримљену животињу потребно је
сместити у карантин и мора је прегледати ветеринар,
најкасније 24 часа након пријема, а у случају сумње на
болест - одмах.
Животињу је потребно третирати против
унутрашњих и вањских паразита и проводити друге
мјере у складу са законским прописима.
Уколико се током прегледа појави сумња на
болест, животињу треба задржати у карантину 10 дана.
Члан 8.
О свакој примљеној животињи води се евиденција,
која обавезно садржи податке о раси, полу, старости,
месту и датуму хватања, здравственом стању и о
предузетим мерама по пријему.
Члан 9.
Хигијеничарска служба дужна је да са животињама
поступа у складу са њиховим основним правима и
добробити, да их храни у складу са њиховим потребама
и да им обезбеди довољне количине воде.
Животиње не смију бити изложене физичкој
нелагоди и страху и морају бити заштићене од повреда
и болести.
Члан 10.
Особље Хигијеничарске службе обавезно је да
дневно проверава опште стање животиња и о томе
води дневник у који записују своја запажања о стању
животоња и по потреби обавештава ветеринара.
Ако је животиња агресивна, или ако се ради
о сумњи на беснило, што утврђује ветеринар,
Хигијеничарска служба је дужна поступати у складу са
законским прописима.
Члан 11.
За озлеђену животињу, Хигијеничарска служба
је обавезна обезбедити ветеринарско збрињавање, а
уколико је то неизводљиво у склоништу, обезбедити
исто у ветеринарској организацији, која може да пружи
помоћ.

Члан 13.
Ухваћене животиње се збрињавају најмање 7
(седам) дана.
Ако се у року од 4 (четири) дана од дана пријема
у склониште, не појави власник животиње, приступа се
процедури давања животиње на усвајање.
Особама које усвоје животињу, иста се уступа без
новчане надокнаде.
О усвојеним животињама се води посебна
евиденција, која треба да садржи: име и презиме, адресу
усвојитеља, датум усвајања, као и податке о усвојеној
животињи.
Уколико у року од 3 (три) дана не дође до усвајања
животиње, Хигијеничарска служба обавиће еутаназију.
Члан 14.
Хигијеничарска служба организује медијско
промовисање, путем којег ће обавештавати, анимирати
и едуковати грађанство о потреби заштите, чувања,
спашавања и усвајања напуштених животиња.
Члан 15.
Само у случајевима неизлечивих болести и
превеликог броја животиња, које онемогућавају
нормалан рад склоништа, ветеринар може донети
одлуку о еутаназији.
IV - ПОСЛОВИ УКЛАЊАЊА ЛЕШЕВА 		
		
УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА
Члан 16.
Држаоци животиња обавезни су, о угинућу
животиње, одмах обестити Хигијеничарску службу.
Власници, односно корисници земљишта обавезни
су да хигијеничарску службу обавесте о месту где се
налази леш угинуле животиње, конфискат или отпаци
од угинуле животиње.
Обавезу да Хигијеничарску службу обавесте о
месту где се налази угинула животиња, конфискат или
отпадак од угинуле животиње, имају и организације које
одржавају јавне саобраћајнице и друге јавне површине.
Члан 17.
Радници санитарне и ветеринарске инспекције,
комуналне полиције као и сами грађани, дужни су да
обавесте Хигијеничарску службу о месту где се налази
животињски леш, конфискат или животињски отпадак,
одмах по сазнању за њих.
Члан 18.
Хигијеничарска служба је обавезна да обезбеди
преузимање, транспортовање и хигијенско одлагање
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животињских лешева, конфиската и отпадака, и то
одмах по сазнању за њих.
Уклањање и одлагање лешева се врши по
ветеринарско-санитарним прописима и општим
хигијенско-санитарним мерама.
V - ОБЈЕКТИ, ОПРЕМА И КАДРОВИ
ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 19.
За рад Хигијеничарске службе обезбеђују се
следећи објекти:
1. Објекат за смештај ухваћених и преузетих
животиња,
2. Јаме и гробнице.
Члан 20.
Просторије за смештај и секцију угинулих
животиња морају бити опремљене одговарајућим
санитарним уређајима.
Члан 21.
Опрема Хигијеничарске службе састоји се од:
- специјалног возила за превоз животиња, са
уграђеним кавезима (типа комби),
- опреме за хватање животиња,
- заштитне одеће и обуће радника,
- опреме за чишћење и дезинфекцију земљишта
и објеката,
- остале опреме и предмета потребних за рад
хигијеничарске службе.
Члан 22.
За обављање послова Хигијеничарске службе,
мора се обезбедити следећа квалификациона структура
запослених радника или радника по уговору:
- ветеринарски или санитарни техничар,
- хигијеничар, у броју који је оптималан за
успешан рад.
Особе које су кажњаване за кривично дело мучења
животиња не могу обављати послове у Хигијеничарској
служби.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Надзор над радом Хигијеничарске службе врши
општинска ветеринарска инспекција, комунална
полиција, свако у оквиру свога делокруга.
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине
Бијељина.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-90/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 3. Закона о комуналној
дјелатности (“Службени гласник РС”, број: 11/95)
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина је на сједници одржаној
25. октобра 2006. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ И ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I-ОПШТЕОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се: заштита животиња,
њихова основна права и добробит, и поштовање
њиховог живота, као и утврђивање услова за њихово
држање на подручју општине Бијељина.
Члан 2.
Термини који се користе у овој одлуци дефинишу
се на слиједећи начин:
1. Животиње: Све доместиковане и дивље
животињске врсте, сисари, птице, гмизавци, водоземци,
рибе и бескичмењаци, осјетљиви на бол, патњу и стрес.
2. Домаће животиње: Све животиње које је
човјек доместиковао, и које се традиционално гаје ради
производње: хране за човјека, природних влакана и
материјала животињског поријекла за добробит човјека.
У смислу ове одлуке то су: копитари (коњи, магарци,
мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе и свиње),
кунићи, пернате животиње ( патке, ћурке, кокошке,
гуске, голубови, препелице...) и пчеле.
3. Животиње за друштво (кућни љубимци):
Све животињске врсте које човјек гаји и чува ради
задовољства и друштва. У смислу ове одлуке, то
су: пси, мачке, кунићи, мали глодари, собне птице,
тераријумске, акваријумске и друге животиње које се
гаје ради дружења и помоћи.
4. Држалац животиња: Свако правно или
физичко лице које је, као власник, одгајивач или чувар,
одговорно за здравље и добробит животиња.
5. Анестезија: Поступак којим се искључује
осјетљивост код животиња.
6. Еутаназија: Безболно усмрћивање које се
обавља средствима посебне намјене
7. Изгубљена животиња: Животиња која је
напустила власника, без његове воље, и он је тражи.
8. Добробит: Степен до којег су задовољене
физиолошке потребе животиња, физичка и психичка
удобоност и сигурност, и очувана њихова физичка,
психичка и геномска цјеловитост.
9. Злостављање
животиња
је
непотребно
повређивање животиња које наносе бол и патњу,
или таква интервенција, поступање према њој, као и
спрчавање да испуни своје потребе, у мјери која може
да проузрокује трајни страх, повреду или нарушавање
здравља, као и гајење и рзамножавање јединки које
пате од неких насљедних болести.

Број 22 - Страна 496

Службени гласник Општине Бијељина
Члан 3.

Свако лице које посједује или се стара о животињи
чији опстанак зависи од човјека, дужан је да се о њој
брине, а што подразумијева: стварање услова животињи
да задовољи своје основне животне потребе:
- обезбјеђење довољних количина квалитетне
хране и воде,
- простора за одмор и заклон, микроклиматских
и хигијенских услова живота,
- обезбјеђење присуства и контакта са сродним
животињама исте врсте,
- обезбјеђење, предузимање и спровођење
превентивних, дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других мјера, ради очувања здравственог стања
животиње,
- спречавање настанка повреда, болести различитог узорка, бола, патње, страха,
- стреса и смрти, тј. очување физичке, психичке
и геномске цјеловитости.
Члан 4.
У случају да држалац животиње посумња да је
животиња обољела од неке заразне болести, дужан је
да о томе одмах обавијести најближу ветеринарску
станицу, или орган управе надлежан за послове
ветеринарске инспекције.
Члан 5.
Забрањено је злостављање и без разлога убијање и
жртвовање животиња.
Лишавање животиње живота оправдано је у
недостатку алтернативних начина рјешавања проблема,
у случају када је:
- животиња неизлечиво болесна или повријеђена,
и њен опоравак није могућ;
- немогуће да се животиња прилагоди условима
и заточеништву, а њено пуштање на слободу би
представљало општу опасност за људе, друге животиње
и животну средину:
- животиња тако тјелесно деформисана, или
на други начин патолошки онеспособљена, да живот
за њу представља извор сталног бола, патње и стреса;
- од стране животиње угрожен живот, здравље,
сигурност и имовина људи, или се проузрокују
еколошке штете - тако да се угрожава и опстанак других
живих бића.
Само ветеринар или друга квалификована лица
могу убити животињу, тј. подврћи је еутаназији, осим
у хитним случајевима -када се ветеринарска или друга
стручна помоћ не могу обезбједити, а животиња се
тренутним лишавањем живота, мора ослободити патње.
Жртвовање животиње, тј. лишавање живота, мора
се урадити на хуман начин, без наношења непотребног
бола и патње.
Изабрани начин за “хуману смрт” животиња:
а) проузроковање тренутног губитка свијести и
смрти, или
б) изузимањем претходне дубоке опште анестезије, послије које слиједи корак који ће проузроковати
сигурну смрт, без могућности опоравка.
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Лице које је обавило еутаназију мора обавезно
провјерити да ли је животиња заиста мртва прије
приступа нешкодљивом уклањању лешева.
Члан 6.
Забрањено је убијање животиња на следећи
начин:
а) сваки облик гушења животиња;
б) употреба отровних супстанци или лијекова,
дозе и начини који су у супротности са ставовима из
члана 5. став 4. ове Одлуке;
в) електричном струјом на начин који не доводи
до непосредног губитка свијести;
г) примјеном ватреног оружја осим код дивљих
животињских врста.
II - ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
Члан 7.
Домаће животиње није дозвољено држати у
градској зони, осим у улицама наведеним у члану
90. Одлуке о комуналном реду на подручју општине
Бијељина (“Службени галсник општине Бијељина”,
број: 10/03).
Члан 8.
У објектима - зградама индивидуалног и
колективног становања кућни љубимци се могу држати
под посебним условима и на начин прописан овом
Одлуком.
Члан 9.
У
објектима
изграђеним
на
парцелама
индивидуалног становања у градској зони могу се
држати домаће животиње из члана 2. став 1. ове одлуке
и то у улицама наведеним у члану 90. став 2. Одлуке
о комуналном реду на подручју општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 10/03).
Члан 10.
У сеоским насељима на подрчју општине Бијељина
дозвољено је држање домаћих животиња из члана 2.
став 1. тачка 2. ове одлуке, и то у складу са посебним
условима, прописаним овом Одлуком.
Ш-ПОСЕБНЕОДРЕДБЕ
1. Кућни љубимци
Члан 11.
На подручју општине Бијељина дозвољено је, у
складу са овом Одлуком, држање кућних љубимаца
који не угрожавају физички и психички интегритет,
личну сигурност и имовину грађана, и који не ремете
мир, не угоржавају општу хигијену стамбене јединице
као и животну средину и не изазивају осјећај страха
или гађења, при чему услови гајења у потпуности
задовољавају њихову добробит.
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На подручју општине Бијељина дозвољено је у
складу са овом Одлуком држати:
- псе и мачке - у становима који се налазе у
зградама колективног становања и у
- двориштима породичних стамбених зграда;
- ситне глодаре - у кавезима;
- мање украсне и егзотичне птице - у кавезима;
- голубове - у двориштима породичних стамбених
зграда;
- акваријумске рибице.
Члан 12.
Држалац или старалац кућног љубимца дужан
је да му обезбиједи одоговарајући смјештај, бригу и
пажњу - у складу са његовим физиолошким потребама и
потребама у понашању, укључујући одговарајућу храну,
воду, склониште, физичку активност и друштво других
животиња исте врсте.
Члан 13.
У објектима или зградама колективног становања
једно домаћинство може држати у стану највише
једног пса, односно највише три мачке, уз сагласност
надлежног органа заједнице етажних власника.
У заједничком стану пси и мачке могу се држати
под условима прописаним овом Одлуком, само ако
постоји сагласност сустанара.
У објектима из става 1. овог члана није дозвољено
држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи, на
тавану, подруму или другој заједничкој просторији
и увођење паса и мачака у лифтове, осим када исте
истовремено не користе станари и грађани.
У дворишту стамбене зграде са два или више
станова (у даљем тексту: заједничко двориште) могу
се држати највише два пса, односно три мачке, уз
сагласност надлежног органа заједнице етажних
власника.
У дворишту индивидуалног стамбеног објекта
могу се држати два пса и три мачке, а њихов подмладак
најдуже до шест мјесеци старости.
Члан 14.
Украсне и егзотичне птице (птице пјевачице,
папагаји и сл.) могу се држати и на терасама, под
условима да се тиме не угрожавају сусједи, пролазници
и не загађује животна средина.
Члан 15.
Пас чувар се мора држати у посебно ограђеном
простору за пса (бокс), односно кућици која мора бити
удаљена од сусједне парцеле или дворишта најмање
3 метра, или везан на ланцу тако да не може угрозити
пролазнике и сусједе, а најмање 1 м од сусједне парцеле
односно ограде.
На улазу у кућу односно двориште у којем се
држи пас-чувар, мора на видном мјесту стајати табла са
натписом “ ЧУВАЈ СЕ ПСА”.

Број 22 - Страна 497
Члан 16.

Уколико пас при извођењу из стана запрља
или загади степениште, стазу, пут, зелену површину
или други простор, држалац пса је дужан да загађену
површину очисти, опере и по потреби дезинфикује.
Члан 17.
Пас може слободно да се креће само у стану
или ограђеном простору у дворишту под условом да
му је онемогућен излазак, а држалац га може извести
ван затвореног простора само на кратком поводнику
дужине 1,5 м и са заштитном корпом на њушци. Без
заштитне корпе, а на одговарајућем поводнику, могу се
изводити пси малих и средњих раса до 10 кг. тежине,
као и штенад до четири мјесеца.
Пси се могу изводити у паркове и јавне површине
и пуштати да се слободно крећу само на одређеним
површинама, у складу са ставом 1. овог члана.
Од одредбе из става 1. изузимају се ловачки пси,
који могу да се крећу слободно на територији ловишта
за вријеме лова и овчарски пси за вријеме чувања стоке
уз обавезно присуство власника.
Члан 18.
Држаоци паса старијих од четири мјесеца дужни
су ради цјепљења да пријаве псе сваке године, у периоду
октобар-децембар мјесец, ветеринарској служби на свом
подручју која врши здравствену заштиту стоке.
Ако неко накнадно набави пса, или пас наврши
четири мјесеца живота након горе наведеног периода,
дужан је да у року од 15 дана пријави ветеринарској
служби.
Члан 19.
Пас који се затекне у кругу или дворишту
предузећа или ако га радници хране и чувају дуже од
три дана, сматра се да припада том предузећу.
Предузеће из става 1. овог члана дужно је
пријавити пса ветеринарској служби, вакцинисати га
односно пријавити комуналној полицији.
Члан 20.
Држалац пса дужан је да региструје пса на начин
одређен посебним прописом код надлежне ветеринарске
службе из члана 18. ове Одлуке.
Надлежна ветеринарска служба води картотеку
са идентификационим подацима пријављених паса,
која садржи следеће податке: презиме, име и адресу
власника, односно држаоца, име, пол, старост, тачан
и читљив опис и категорију пса, број регистрационе
маркице или број тетовира, датум дехелминтације и
цијепљења против бјеснила.
Држаоцу пса издаје се потврда за пријављеног пса
са подацима из претходног става.
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Члан 21.

Члан 26.

Забрањно је увођење пса у објекте и на просторе
на којима је јасно истакнут знак забране, који је кружног
облика са прецртаним ликом пса.
Одредбе претходног става не односе се на псеводиче слијепих особа.

Забрањено је држати живину (пилиће, кокошке,
ћурке и украсну перад) у стамбеним зградама, на
балкону, у подруму, на тавану и другим заједничким
просторијама у граду и у насељеним мјестима.

Члан 22.
Држаоци паса расе пит бул теријер, добермани,
амерички стафордски теријери, доге, мастифи,
шарпланинци, бул теријери и сви остали опасни пси
(пси који су по својој природи агресивни), дужни су да
своје љубимце изводе и шетају на кратком поводнику
дужине 1,5 м и са заштитном корпом.
Члан 23.
Ако пас или мачка озлиједе неко лице, држалац
животиње дужан је о томе одмах обавијестити орган
управе налдежан за послове ветеринарске инспекције.
Држалац животиње дужан је поступити по налогу
ветеринарске инспекције и животињу смјестити у
карантин.
Члан 24.
Комунална полиција и ветеринарска инспекција
забраниће даље држање пса и мачке држаоцу који се не
придржава одредби ове Одлуке и наредиће да се пас или
мачка смјесте у Азил хигијеничарске службе.
2. Пернате домаће животиње
Члан 25.
Перната животиња може да се држи у помоћним
објектима или просторијама, двориштима индивидуалне
стамбене изградње, у ограђеном простору или кавезу
и то у градској зони у улицама наведеним 90. став
2. Одлуке о комуналном реду на подручју општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 10/03) и у сеоским насељима.
Помоћни објекти или просторија и кавез пернате
животиње морају бити изграђени од тврдог мтеријала,
који се може лако чистити и дезинфиковати.
Перната животиња може се држати и на отвореном
простору, дворишту, под условом да је овај ограђен,
на такав начин да се спречава неконтролисан излазак
живине и уређен тако да се може хигијенски одржавати.
Објекат, просторија или кавез за држање пернате
животиње мора бити удаљен најмање 5 (пет) метара
од стамбеног објекта изграђеног на истој парцели,
а 8 (осам) метара од стамбеног објекта на сусједној
парцели.
Ако двориште или помоћни објекат или просторију
користи више власника или корисника, перната
животиња се може држати под условима прописаним
овом одлуком - само ако се с тим сагласе сви власници,
односно корисници дворишта, објекта или просторије.

Члан 27.
Голубови се могу држати у објектима изграђеним
на парцелама индивидуалног становања у посебним
просторијама на тавану или у посебно изграђеним
одговарајућим објектима или кавезима, у дворишту
и то: у градској зони у улицама наведеним у члану 90.
став 2. Одлуке о комуналном реду на подручју општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина” број:
10/03) и у сеоским насељима.
Члан 28.
Пасионари одгајивачи расних голубова могу
држати голубове само у подоричним зградама,
двориштима и другим одговарајућим објектима, под
условом да тиме не загађују човјекову околину.
За држање више од 10 голубова мора се изградити
стални објекат у дворишту или посебна просторија на
тавану, а за држање до 10 голубова може се изградити
привремени објекат, као што је кавез од дасака, жице
или другог сличног материјала.
Члан 29.
Подови сталних и привремених објеката за држање
голубова морају бити изграђени од непропустљивог
материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.
Стални и привремени објекти за држање голубова
морају се редовно чистити и најмање два пута годишње
дезинфиковати.
Члан 30.
Ако двориште, таван или помоћни објекат користе
више власника или корисника, голубови се могу држати
под условима прописаним овом Одлуком, само ако
се са тим сагласе сви власници, односно корисници
дворишта, тавана или помоћног објекта.
3. Кунићи
Члан 31.
Кунићи се могу држати у помоћним објектима
и просторијама као и у двориштима индивидуалне
стамбене изградње, у ограђеном простору или у кавезу
и то у градској зони у улицама наведеним у члану 90.
став 2. Одлуке о комуналном реду на подручју општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 10/03) и у сеоским насељима.
Помоћни објекат или просторија, ограђени
простор или кавез за држање кунића морају бити
изграђени од тврдог материјала који се може лако
чистити и дезинфиковати.
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У помоћном објекту или просторији, ограђеном
простору или у кавезу, могу се држати највише 2 кунића
на једном квадратном метру.
Ако двориште, помоћни објекат или просторију
користи више власника или корисника, кунићи се могу
држати под условима прописаним овом Одлуком, само
ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници
дворишта, помоћног објекта или просторије.
4. Копитари и папкари
Члан 32.
На
изграђеним
парцелама
индивидуалног
становања могу се држати копитари и папкари и то
у градској зони у улицама наведеним у члану 90. став
2. Одлуке о комуналном реду на подручју општине
Бијељина (“Служени гласник општине Бијељина” број:
10/03) и у сеоским насељима,у посебно изграђеним
објектима-стајама, које морају бити освијетљене са
природном вентилацијом и вратима окренутим ка
дворишту.
Стаје морају бити саграђене од тврдог материјала
са подовима од непропусног материјала и нагибом
према каналу за одвођење нечистоће и воде у прихватни
базен или ђубриште.
Прихватни базени или ђубришта морају бити
на таквом мјесту и озидани односно изграђени тако
да се не дозвољава пропуштање и отицање нечистоће,
загађење околине, земљишта природних и изграђених
извора водоснабдијевања и мора се редовно празнити.
Члан 33.
У стаји се може држати одређени број копитара и
папкара зависно од површине објекта и то:
1. говеда, коњи, магарци, мазге и муле-по једна
животиња на првих 10 м2, а на
сваких следећих 5 м2-по једна животиња.
2. овце, козе и свиње-по једна животиња на свака
2 м2.
Члан 34.
Објекти за држање из члана 32. став 1. ове Одлуке,
морају бити удаљени од стамбеног објекта на истој
парцели најмање 5 (пет) метара, а од стамбеног објекта
на сусједној парцели најмање 15 (петнаест) метара.
Објекти за држање домаћих животиња из члана 32.
став 2. ове Одлуке морају бити удаљени од стамбеног
објекта на истој парцели-најмање 5 (пет) метара, а од
стамбеног објекта на сусједној парцели-најмање 10
(десет) метара односно од границе сусједне парцеле
најмање 3 (три) метра.
Прихватни базен или ђубриште из члана 32. став
3. ове Одлуке мора бити удаљен од чесме, бунара или
другог извора водоснабдјевањанајмање 30 (тридесет)
метара.
5. Пчеле
Члан 35.
Пчеле се могу држати на подручју општине
Бијељина у градској зони у улицама наведеним у члану
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90. став 2. Одлуке о комуналном реду на подручју
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 10/03) и у сеоским насељима:
1. На изграђеним парцелама са објектима
индивидуалног становања и породичним стамбеним
зградама, могу се у дворишту држати пчелињаци-до 10
кошница, под условом да су удаљени најмање 10 метара
од стамбених објеката, објеката за држање животиња
и објеката за снабдјевање водом, а улаз у кошнице не
смије бити окренут према овим објектима.
2. Пчелињаци преко 10 кошница могу се држати,
односно постављати на отвореном простору тако да
су удаљени најмање 50 метара од стамбених објеката,
објеката за држање стоке и јавних путева, а улаз у
кошнице не смије бити окренут према овим објектима.
Држалац пчела је дужан да предузима све мјере за
редовно одржавање пчелињих друштава.
Ако двориште у којем зимују пчеле, користи више
власника, односно корисника, пчеле се могу држати
под условима из става 2. овог члана само ако се са тим
сагласе сви власници, односно корисници дворишта.
IV- НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће
комунална полиција, а здравствени надзор животиња
ветеринарска инспекција општине Бијељина.
Члан 37.
Новчаном казном у износу од 50,00 КМ казниће
се за прекршај, на лицу мјеста, физичко лице:
- које поступи супротно одредбама члана 3,4,5 и 6.
- које не обезбиједи услове, прописане члановима:
13,14,15,16,18,19,21,23 и 24. ове Одлуке.
Члан 38.
Новчаном казном у износу од 90,00 КМ казниће
се, за прекршај лице:
- које поступа супротно одредбама члана 7.
- које не обезбиједи услове прописане члановима:
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 и 36. ове Одлуке.
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Бијељина».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-91/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

На основу члана 1. Закона о комуналним таксама
(“Службени лист СР БиХ”, број: 21/77, 35/88 и 26/89),
који се у складу са чланом 12. Уставног закона за
провођење Устава Републике Српске примјењује као
републички пропис (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 12/92) и члана 35. алинеја 10. Статута
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општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 25. октобра 2006.
године, д о н и ј е л а ј е

V зона - Дворови, Јања (Ул. Косовска), Агротржни центар 10,00 КМ

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

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

Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 9/05, 3/06 и 8/06) у
Тарифи комуналних такси које се плаћају на подручју
општине Бијељина, у Тарифном броју 1. тачка ж) у
алинеји 5. ријечи “преко 8 м2” замјењују се ријечима
“од 8-15 м2” и послије алинеје 5. додају се нове алинеје
6, 7. и 8. које гласе:
“- од 15-30 м2
једнострано
двострано		
- од 30 - 50 м2
једнострано
двострано
- преко 50 м2
једнострано
двострано		

112,50 КМ
135,00 КМ
168,70 КМ
202,50 КМ
253,00 КМ
303,70 КМ”
Члан 2.

У Тарифи комуналних такса које се плаћају на
подручју општине Бијељина Тарифни број 2. који се
односи на коришћење простора за паркирање, мијења се
и гласи:
“За коришћење простора за паркирање моторних
возила и њихових приколица на одређеним просторима
плаћа се:
Општа паркиралишта:
-I зона		
-II зона		

0,50 КМ по сату паркирања
0,30 КМ по сату паркирања

Посебна паркиралишта 0,30 КМ по сату
паркирања
Повлаштене карте за станаре 10,00 КМ мјесечно
Мјесечне паркинг карте за остале кориснике 30,00 КМ
Доплатне карте 10,00 КМ по возилу
НАПОМЕНА: Зоне паркирања биће одређене
Правилником о јавним паркиралиштима.
За коришћење једног мјеста на такси стајалишту
плаћа се мјесечно:
I зона - у улицама Гаврила Принципа, Николе
Тесле, Карађорђева (аутобуска станица), Српске Војске
(испред болнице) 50,00 КМ
II зона - у улицама Кнегиње Милице, Јована
Дучића и Његошева 40,00 КМ
III зона - Трг Ђенерала Драже Михајловића и Ул.
Жртава фашистичког терора 30,00 КМ
IV зона - улица Мајевичка и Карађорђева (код
Дирекције за изградњу и развој града), Јања (центар)
20,00 КМ

Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-89/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 10. 2006. године

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

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05 и 92/05 ) и члана 72. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 42/05) и
члана 13. Правилника о набавци роба, вршењу услуга
и уступању радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број: 5/05), Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. Ф - 07/06.
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: Ф 07/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за финансије вршиће се
набавка следећих роба и радова:
ИЗРАДА СИСТЕМА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕМ СА
ТРЕЗОРОМ РЕБУПЛИКЕ СРПСКЕ
ЛОТ1: Набавка рачунарске опреме
ЛОТ2: Израда рачунарске мреже
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
Члан 4.
Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.
Члан 5.
Поступак набавке ће се завршити најдаље до
25.10.2006.године, а завршетак извођења радова и
испоруке роба се има обавити најкасније до 15.11.2006.
године.

27. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
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Члан 6.

Члан 4.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ОБРАЗОВАЊУ, конто 681500, позиција 34.

Поступакјавне набавке је путем
КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

Члан 7.

Члан 5.

Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА ТЕХНИЧКИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
ПОНУДЕ.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до
10.11.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 30.11.2006.године.

Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-55/06		
Бијељина, 		
Датум, 20.10.2006. године

Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Средства за рјешавање
стамбених питања породица погинулих и инвалида
рата, конто 688160, позиција 77.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА ТЕХНИЧКИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
ПОНУДЕ.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05 и 92/05) и члана 72. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 42/05) и
члана 13. Правилника о набавци роба, вршењу услуга
и уступању радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број: 5/05), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ БР. ОБИЗ - 05/06

Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1095/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
ОБИЗ - 05/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за борачко инвалидску
заштиту, вршиће се набавка следећих радова:
Извођење радова на изградњи породичног
стамбеног објекта Симић Радинке, (супруге умрлог
РВИ) у Батковићу.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 52/05 ) и члана 30. Правилника о поступку
набавке роба, вршењу услуга и уступању радова ( “Сл.
гласник Општине Бијељина”, број: 5/05 ), Начелник
општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА

Члан 3.

Члан 1.

Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.

На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку додатних радова који се односе
на изградњу вањског хидранта, заштитне жељезне
ограде и набавку противпожарног апарата на школском
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објекту у “Новом Насељу” у Јањи, набавка ОДЦ-02лот1-2/06, позван је, сходно закону, извођач радова из
основног уговора број: 02.370-590/06 од 29.06.2006.
године, ДОО “ПЕРИЋ” Бијељина.

1. ДОО “Геоастор” Бијељина,
2. ДОО Теокинг” Добој,
3. ДОО “Геоматик” Бијељина

Члан 2.
Након разматрања понуде и вођења преговарачког
процеса за радове из члана 1. установљена је бруто
цијена у износу од 4.000,00 КМ.
Члан 3.
Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, узета је
за прихватљиву јер одражава реално стање на тржишту
роба и радова.
Члан 4.

Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде,
те је након извршеног поступка вредновања, оцијењено
да је најповољнији понуђач за услуге из претходног
члана:
ДОО “ГЕОМАТИК” БИЈЕЉИНА

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-590/06		
Бијељина, 		
Датум, 18.10.2006. године

27. 10. 2006.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05 и 92/05 ) и члана 30. Правилника о поступку
набавке роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл.
гласник Општине Бијељина”, број: 5/05 ), Начелник
општине д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступкујавне набавке број СКП 45/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за набавку услуга
у области премјера катастра некретнина и катастра
земљишта - геодетско снимање стамбених и стамбенопословних објеката:
Лот 1: Геодетско снимање стамбено-пословног
објекта у Јањи - локација “Центар”
Лот 2: Геодетско снимање стамбених објеката (5
објеката) у Јањи - локација “Гробље”
Лот 3: Гедетско снимање стамбених објеката ( 21
објекат) у Амајлијама - локација “Центар”
- пријавили су се следећи понуђачи:

Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму-најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-70/06		
Бијељина, 		
Датум, 18.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине
д о н о с и

27. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП -38/06
Члан 1.
На поновно објављени јавни тендер у поступку
јавне набавке услуга “ Израда техничке документације
за извођење треће дионице обилазног пута око града
Бијељина, од раскрснице Бијељина-Угљевик до
раскрснице Бијељина-Зворник, приближне дужине
3,5 км” број СКП -38 / 06, пријавили су се сљедећи
понуђачи:
1. Урбанистички завод Републике Српске, а.д.,
Бања Лука
2. ДОО “ Институт за путеве”, Бијељина
3. “ Пројект “, а.д. Бања Лука
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да услове из тендерске документације испуњавају
понуде:
1. Урбанистички завод Републике Српске, а.д.,
Бања Лука
2. “ Пројект “,а.д. Бања Лука
гдје је након извршеног поступка вредновања
установљено да је најповољнија понуда понуђача:
УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ” А.Д. БАЊА ЛУКА
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији, јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатим критеријумима, док понуда понуђача
ДОО “ Институт за путеве”, Бијељина није испунила
услове из општег дијела понуде, јер ДОО “WORK“,
потписник уговора о сарадњи, нема одговарајућу
лиценцу за израду техничке документације- електро
фаза.
Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема.
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Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-265/06		
Бијељина, 		
Датум, 18.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине
д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП -42/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за радове на зимском
одржавању локалних и некатегорисаних путева и
градских улица на подручју општине Бијељина за
сезону 2006/2007 године број СКП -42 / 06, пријавили
су се сљедећи понуђачи:
1.
2.
3.
4.

АД “Комуналац”, Бијељина
ДОО “Бук-промет”, Бијељина
АД “Бијељина пут”, Бијељина
ДОО “Радиша”, Бијељина
Члан2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из јавног огласа испуњавају:
1.
2.
3.
4.

АД “Комуналац”, Бијељина
ДОО “Бук-промет”, Бијељина
АД “Бијељина пут”, Бијељина
ДОО “Радиша”, Бијељина

гдје је након извршеног поступка врједновања,
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оцијењено да је најповољнији
претходног става сљедећи:

понуђач за радове из

ЛОТ 1- Уговор о извођењу радова на зимском
одржавању локалних и некатегорисаних путева и
градских улица на подручју општине Бијељина за
сезону 2006/2007 године:
АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина
ЛОТ 2- Уговор о извођењу радова на зимском
одржавању локалних и некатегорисаних путева и
градских улица на подручју општине Бијељина за
сезону 2006/2007 године:
ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина
ЛОТ 3- Уговор о извођењу радова на зимском
одржавању локалних и некатегорисаних путева и
градских улица на подручју општине Бијељина за
сезону 2006/2007 године:
ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина
ЛОТ 4- Уговор о извођењу радова на зимском
одржавању локалних и некатегорисаних путева и
градских улица на подручју општине Бијељина за
сезону 2006/2007 године:
ДОО “ РАДИША “, Бијељина
Члан 3.
Понуђачи из члана 2. ове одлуке, оцијењени су као
најпопвољнији јер су њихове понуде заузеле прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму.
Члан 4.

27. 10. 2006.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05 ) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова ( “Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05 ), Замјеник начелника
општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП - 50/06
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења за радове на
кошењу амброзије са јавних површина на подручју
општине Бијељина, понуде су доставили сљедећи,
унапријед позвани, понуђачи:
- ДОО “Бук-промет”, Бијељина
- ДОО “Бабић турс”, Ченгић
- ДОО “Радиша”, Бијељина
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
понуде, гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијењено да је најповољнији понуђач за услуге из
претходног става сљедећи:
ДОО “БАБИЋ ТУРС”, Ченгић
Члан 3.

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији, јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-838/06		
Бијељина, 		
Датум, 20.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право да поднесе писмени
приговор у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

27. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
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Члан 5.

Члан 3.

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

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму-најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1025/06		
Бијељина, 		
Датум, 20.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05 и 92/05) и члана 30. Правилника о поступку
набавке роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл.
гласник Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник
општине д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број Ф - 07/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за набавку роба и
радова на изради система за повезивање са трезором
Републике Српске:
Лот 1: Набавка рачунарске опреме Лот 2: Израда
рачунарске мреже
- пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Панта-Реи” Бијељина,
2. ДОО “Синтех” Бијељина,
3. ДОО “Техноком” Брчко
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле
понуде, те је након извршеног поступка врједновања,
оцијењено да је најповољнији понуђач за робе и радове
из претходног члана:
ДОО “ПАНТА-РЕИ” БИЈЕЉИНА,

Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-55/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05 и 92/05 ) и члана 30. Правилника о поступку
набавке роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл.
гласник Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник
општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број Ф - 05/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за услуге Осигурања
имовине и радника Административне службе општине
Бијељина и то:
Лот 1: Осигурање имовине (објекти и опрема),
Лот 2: Осигурање радника,
- пријавили су се следећи понуђачи:
1. “Косиг Дунав осигурање” Филијала Бијељина
2. “Јахорина осигурање” Филијала Бијељина
3. “Бобар осигурање” АД Бијељина
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Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде,
те је након извршеног поступка врједновања, оцијењено
да је најповољнији понуђач за услуге из претходног
члана:
“БОБАР ОСИГУРАЊЕ” АД БИЈЕЉИНА
Члан 3.

27. 10. 2006.

Лот 1: Набавка рачунарске опреме
Лот 2: Израда рачунарске мрежем по тендеру
бр. Ф-07/06, због тога што није пристигла нити једна
понуда у одређеном року.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму-најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

Број: 02-054-54/06		
Бијељина, 		
Датум, 19.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05 ) Начелник општине, на
приједлог Комисије за набавке, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ППП - 06/06

Члан 5.

Члан 1.

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

Прекида се поступак јавне набавке радова на
изградњи бетонског цјевастог пропуста ф 1200 мм са
жабљим поклопцем NP 6 DN-1200 у Јањи,, по тендеру
бр. ППП - 06/06, због тога што ниједна понуда није
достављена у одређеном крајњем року.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-18-1/06		
Бијељина, 		
Датум, 27.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05) Начелник општине, на
приједлог Комисије за набавке, д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. Ф - 07/06
Члан 1.
Прекида се поступак јавне набавке роба и радова
на изради система за повезивање са трезором Републике
Српске и то:

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1023/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05) Начелник општине, на
приједлог Комисије за набавке, д о н о с и

27. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. СКП - 46/06
Члан 1.
Прекида се поступак јавне набавке услуга на
снимању клизишта са израдом ситуационог плана
на дијелу магистралног пута Бијељина-Зворник на
земљишту означеном као к.ч. бр. 548,549,550 и 553, к.о.
Рухотина., по тендеру бр. СКП - 46/06, због тога што
ниједна понуда није достављена у одређеном крајњем
року.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-71/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05 ) Начелник општине, на
приједлог Комисије за набавке, д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. СКП - 48/06
Члан 1.
Прекида се поступак јавне набавке радова на
санацији фекалне канализације јавног склоништа
стамбеног насеља “Маринковић” у улици Пере Станића,
МЗ “Дашница 1” у Бијељини, по тендеру бр. СКП 48/06, због тога што ниједна понуда није достављена у
одређеном крајњем року.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-958		
Бијељина, 		
Датум, 25.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05 ) Начелник општине, на
приједлог Комисије за набавке, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. СКП - 44/06
Члан 1.
Прекида се поступак јавне набавке радова на
постављању заштитне челичне мреже на каналу
“Дашница” (код моста у улици Пантелинској) у
Бијељини, по тендеру бр. СКП -44/06, због тога што
ниједна понуда није достављена у одређеном крајњем
року.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-957/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу ђлана51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06.), Начелник општине Бијељина, дана 17. октобра
2006. године донио је с л е д е ћ е

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТПИС
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
I
Образује се Комисија за отпис основних средстава
у саставу:
1. СОЛДО ХЕРМИНА
2. ДРАГИЋ ЗЛАТАН
3. МИРОВИЋ ВЕСНА
II
Задатак Комисије је да утврди употребну
вриједност ствари (телефонска централа, расходовани
столови, пулт, лајсне идр.), и да спроведе поступак јавне
продаје.
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III

Ово Рјешење ступа на снгу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-320/06		
Бијељина, 		
Датум, 17.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 36 Закона о заштити од пожара
(“Службени гласник РС, број: 16/95, 16/02 и 2/05),
Правилника службе у ватрогасним јединицама
(“Службени гласник РС”, број : 9/96) и члана 51. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05 и 6/06.), Начелник општине
Бијељина, дана 18.октобра 2006. године д о н и о ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњај
организацији и систематизацији радних мјеста
Професионалне ватрогасне јединице Бијељина.
II
Нравилник из тачке I овог Рјешења налази се у
прилогу овог Рјешења и чини његов саставни дио.
III
Ово Рјешење ступа на снгу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-18/06		
Бијељина, 		
Датум, 18.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 43. алинеја 8. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 8.
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Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник
општине Бијељина дана 24. октобра 2006. године,
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У члану 36. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста у Административној
служби општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 11/06, 16/06 и 17/06) - Одјељак V - 4.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, Пододјељак Б -ОДСЈЕК
ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО, иза редног
броја 12. додаје се редни број 13. који гласи:
“13. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА РАЧУНАРСКУ
ПОДРШКУ
Опис послова:
- обавља послове подршке у организовању
и спровођењу активности везаних за увођење и рад
локалног трезора,
- израђује сложене текстове и табеле за потребе
Одсјека,
- обавља послове припреме и сређивања
комплетне документације за унос података у базу
података за потребе Одсјека,
- у оквиру послова радног мјеста, израђује
упутства за рад и пружа помоћ другим запосленим у
њиховом раду,
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека
и начелника Одјељења.
Одговорност:
- одговоран је за законито, благовремено и
ефикасно извршавање повјерених послова,
- за свој рад одговоран је шефу Одсјека за
финансије и рачуноводство.
Услови:
- IV степен, средња електротехничка или средња
економска школа, гимназија,
- шест мјесеци радног искуства на истим или
сличним пословима,
- пробни рад у трајању од 60 дана,
- положен стручни испит за рад у административној служби.
Број извршилаца: -један извршилац
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Члан 2.

У члану 36. Правилника - Одјељак V - 12.
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ, у редном
броју 3. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА
ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ, прва и друга алинеја Описа
послова мијењају се и гласе:
“- врши интерну, рачуноводствену и административну контролу пословања Административне службе и
других буџетских корисника,
- контролише рад основних организационих
јединица Административне службе и рад других
буџетских корисника,”.
Члан 3.
Ова Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-19/06		
Бијељина, 		
Датум, 24.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Nа основу рјешења број 02/3-372-98/06 од 16.10.
2006. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
98 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ЗГРАДЕ “МАЈОРА Д ГАВРИЛОВИЋА БР.2 УЛАЗ
1” Ул. Мајора Д Гавриловића бр.2 улаз 1 БИЈЕЉИНА
са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница
етажних власника зграде “Ул. Мајора Д Гавриловића
бр.2 улаз 1” Ул. Мајора Д Гавриловића бр.2 улаз 1”
Бијељина
Оснивачи: 20 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступа:
Бошковић
Марица
прeдcједник
Скупштине и Управнoг oдбора зајeдницe, самостално и
без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-98/06		
Бијељина, 		
Датум, 16.10.2006. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Цамић Изет с.р.
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