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На основу тачке 4. Смјерница за утврђивање 
престанка мандата изабраних чланова органа 
власти (“Службени гласник БиХ”, број 11/03) 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 29. новембра 2006. године д о н и ј е л а  ј е 
с л е д е ћ у

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

I

Г. СТАНОЈЕВИЋ ЂУРИ престаје мандат 
одборника у Скупштини општине Бијељина са даном 27. 
октобар 2006. године, као даном наступања разлога за 
престанак мандата на функцију одборника у Скупштини 
општине Бијељина.

II

Ову Одлуку са осталом документацијом 
доставити Централној изборној комисији БиХ ради 
додјеле замјенског мандата следећем квалификованом 
кандидату са Листе ПДП РС -Партија демократског 
прогреса Републике Српске.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-96/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), Одлуке о прихватању 
задужења Републике Српске према Свјетској банци 
- Међународној асоцијацији за развој за додатно 
финансирање по пројекту управљања чврстим отпадом 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 105/05) 
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 29. новембра 2006. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
о обезбјеђењу средстава за суфинансирање 

кредита Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” 
Бијељина из средстава Додатног финансирања 

по Пројекту Свјетске банке за управљање 
чврстим отпадом у периоду имплементације

Члан 1.

За суфинансирање кредита Јавног предузећа 
“ЕКО-ДЕП” Бијељина у периоду имплементације, а 
по основу Супсидијарног кредитног споразума између 
Владе Републике Српске путем Министарства финансија 
и Јавног предузећа Регионална депонија “Еко-Деп” 
Бијељина закљученог дана 31.10.2006. године број: 
06-01-8955/06 на износ SDR 1.656.000,00 из средстава 
Додатног финансирања по Пројекту управљања 
чврстим отпадом финансираним од стране Свјетске 
банке - Међународне асоцијације за развој и Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Регионална депонија “ЕКО-
ДЕП” Бијељина.

Гаранција се даје на дио кредитног задужења 
Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” Бијељина и то у проценту 
учешћа општине 67% у оснивачком капиталу утврђеном 
Уговором о оснивању Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” 
Бијељина, број: 01-022-18/04 од 29.4.2004. године.

Члан 2.

Општина Бијељина ће на име суфинансирања 
кредита Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” Бијељина из 
члана 1. ове Одлуке обезбиједити властита средства 
у износу од сса USD 268.000,00, што износи 67% од 
укупног износа средстава потребних за суфинансирање 
кредита Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” у периоду 
имплементације кредита, а износ потребних средстава 
сваке године планираће се годишњим буџетом општине 
Бијељина.

Члан 3

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-104/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), Одлуке о прихватању 
задужења Републике Српске према Свјетској банци 
- Међународној асоцијацији за развој за додатно 
финансирање по пројекту управљања чврстим отпадом 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 105/05) 
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 29. новембра 2006. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
о давању Гаранције за уредну отплату кредита 

Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” Бијељина из 
средстава Додатног финансирања по Пројекту 
Свјетске банке за управљање чврстим отпадом

Члан 1.

Даје се Гаранција за уредну отплату кредита 
Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” Бијељина према Влади 
Републике Српске - Министарству финансија, а по 
основу Супсидијарног кредитног споразума између 
Владе Републике Српске путем Министарства финансија 
и Јавног предузећа Регионална депонија “ЕКО-ДЕП” 
Бијељина закљученог дана 31.10.2006. године број: 
06-01-8955/06 на износ SDR 1.656.000,00 из средстава 
Додатног финансирања по Пројекту управљања чврстим 
отпадом финансираним од стране Свјетске банке - 
Међународне асоцијације за развој и Одлуке о оснивању 
ЈП Регионална депонија “ЕКО-ДЕП” Бијељина .

Гаранција се даје на дио кредитног задужења 
Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” Бијељина и то у проценту 
учешћа општине 67% у оснивачком капиталу утврђеном 
Уговором о оснивању Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” 
Бијељина, број 01-022-18/04 од 29.4.2004. године.

Члан 2.

Гаранција из члана 1. ове Одлуке даје се на износ 
кредита од 5ОК 1.109.520,00, што износи 67% од 
износа кредита Јавног предузећа “ЕКО-ДЕП” Бијељина, 
увећаног за износ трошкова уговорених Супсидијарним 
кредитним споразумом, као и других непредвиђених 
трошкова који могу настати у вези сареализацијом 
кредитних средстава по Супсидијарном кредитном 
споразуму и овој Гаранцији.

Члан 3.

Овлашћује се Начелник општине Бијељина Мићо 
Мићић да изда Гаранцију из члана 2. ове Одлуке.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-105/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), Одлуке о прихватању 
задужења Републике Српске према Свјетској банци 
- Међународној асоцијацији за развој за додатно 
финансирање по пројекту управљања чврстим отпадом 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 105/05) 
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 29. новембра 2006. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
о давању овлашћења Начелнику општине 

Бијељина за потписивање гаранције општине 
Бијељина за отплату кредита Јавног предузећа 

“ЕКО-ДЕП” Бијељина по кредиту Свјетске 
банке

Члан 1.

Овлашћује се Начелник општине Бијељина Мићо 
Мићић да у име и за рачун Општине Бијељина потпише 
Гаранцију Општине Бијељина према Влади Републике 
Српске - Министарству финансија за плаћање кредита 
одобреног ЈП “ЕКО-ДЕП” Бијељина за изградњу 
Регионалне депоније чврстог отпада одобреног од 
Свјетске банке по Супсидијарном кредитном споразуму 
између Владе Републике Српске путем Министарства 
финансија и Јавног предузећа Регионална депонија 
“ЕКО- ДЕП” Бијељина закљученог дана 31.10.2006. 
године број: 06-01-8955/06 на износ 8ОК 1.109.520,00, 
што представља 67% укупног износа додатног кредита 
одобреног Јавном предузећу “ЕКО-ДЕП” Бијељина, 
у чијем оснивачком капиталу учествује Општина 
Бијељина у наведеном проценту, увећаног за износ 
трошкова уговорених Споразумом, и то: сервисни 
трошак на повучени, а неотплаћени износ кредитних 
средстава 0,75% годишње, комисиона провизија на 
неповучени износ кредитних средстава до 0,50% 
годишње, и у складу са амортизационим планом за 
отплату главнице који је саставни дио Споразума по 
којем прваотплата главнице доспијева 15.10.2013.
године, азадња 15.04.2025. године.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-106/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.



01. 12. 2006.                                  Службени гласник Општине Бијељина                                      Број 26   -   Страна 559

На основу члана 2. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске” 
број: 11/95, 18/95 и 51/02), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 35. став 1. алинеја 2. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина” број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на 
сједници одржаној дана 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У 
О ГАСНОМ СИСТЕМУ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1.   ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се регулишу:
- услови и начин пројектовања, изградње, 

надзиђивања, реконструкције, доградње, одржавања 
и коришћења гасног система на подручју општине 
Бијељина

- права и обавезе предузећа за транспорт и 
дистрибуцију гаса, потрошача гаса и власника дијелова 
гасног система општине у вези са пројектовањем, 
грађењем, одржавањем и коришћењем гасног система.

Члан 2.

Под гасним системом подручја општине Бијељина, 
у смислу ове Одлуке, подразумијева се градска 
дистрибутивна мрежа и унутрашња гасна инсталација.

Члан 3.

Под градском дистрибутивном мрежом подра-
зумијева се гасовод на подручју општине Бијељина, 
притиска осам (14,5) бара, мјерно регулационе 
станице, рејонске регулационо-редукционе станице 
и нископритисна гасна мрежа закључно са главним 
запорним органом (ГЗО).

Члан 4.

Под унутрашњом гасном инсталацијом, у смислу 
ове Одлуке, подразумијевају се мјерно-регулациони 
и сигурносни уређаји, гасни водови, гасни апарати, 
систем за одвод продуката сагоријевања и вентилацију 
простора.

Члан 5.

Под гасним апаратима, у смислу ове Одлуке, 
подразумијевају се све врсте постројења, уређаја или 
апарата који користе гас као енергетско гориво или у 
друге сврхе.

Члан 6.

Под системом за одвод продуката сагоријевања 
подразумијевају се канали за одвод продуката, спојни 
елементи апарата са каналима и доводно-одводни 
систем (ДОС).

 
Члан 7.

Под системом вентилације подразумијевају 
се вентилациони канали, вентилатори и решетке за 
повезивање просторија.

Члан 8.

Општина Бијељина повјериће одабраном предузећу 
- концесионару ( у даљем тексту Дистрибутер), испоруку 
гаса, која обухвата снабдијевање корисника гасном 
мрежом гасовода на територији општине Бијељина 
до мјерног инструмента корисника (потрошача), 
укључујући мјерни инструмент.

Члан 9.

Овлашћења општине Бијељина у вези са 
пројектовањем, грађењем и одржавањем гасног система, 
преносе се на Дистрибутера.

Члан 10.

 У вршењу пренесених овлашћења Дистрибутер 
гаса:

1. одређује техничке услове за пројектовање и 
грађење: дистрибутивне мреже и унутрашњих гасних 
инсталација,

2. даје сагласности за урбанистичко-техничку 
документацију за грађење дијелова гасног система,

3. даје енергетске сагласности за прикључивање 
потрошача гаса на гасни систем,

4. даје сагласност на локације за грађење објеката 
обухваћених планом гасификације општине Бијељина,

5. даје сагласност за урбанистичко-техничку 
документацију свих комунално-инфраструктурних 
мрежа и објеката,

6. даје сагласност и одређује додатне услове 
под којима се предузећа могу бавити изградњом и 
одржавањем гасне мреже и инсталација,

7. врши технички пријем унутрашњих гасних 
инсталација, заједно са комисијом, односно предузећем 
или другим правним лицем овлашћеним за технички 
пријем од стране општинског органа управе.

Члан 11.

Објекти, уређаји и постројења из ове Одлуке 
граде се, користе и одржавају у складу са прописима, 
стандардима, техничким нормативима који се односе 
на ту врсту објеката и прописима којима су утврђени 
услови у погледу заштите од пожара и заштите животне 
средине.
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Градњом и коришћењем гасног система не 
смију се угрозити животи и здравље људи, околина, 
стабилност околног земљишта, објеката, саобраћајне 
површине, комуналне и друге инсталације.

 
2. ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ       

      ТРАНСПОРТА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА

Члан 12.

Дјелатност транспорта и дистрибуције гаса врши 
Дистрибутер.

Члан 13.

Дистрибутер је дужан да обезбиједи трајно и 
несматано снабдијевање потрошача природним гасом 
у погледу количине и квалитета у складу са Законом, 
условима испоруке и коришћења природног гаса из 
дистрибутивне гасне мреже, енергетским билансом и 
уговором.

Члан 14.

Услови за испоруку и коришћење гаса из 
гасног система, као и права и обавезе Дистрибутера 
и потрошача гаса, регулисаће се посебном одлуком 
Скупштине општине.

3. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊА, 
 КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГАСНОГ  

  СИСТЕМА

Пројектовање

Члан 15.

Пројектовање и изградња дијелова гасног 
система на подручју општине Бијељина врши се према 
техничким условима које одреди Дистрибутер уз 
примјену стандарда, норматива и техничких прописа 
који важе у Републици Српској и у складу са Одлуком о 
примјени страних стандарда у изградњи гасног система 
(„Службени. лист СФРЈ” бр. 12/78).

Члан 16.

Пројектовање гасне мреже на подручју општине 
Бијељина у надлежности је Дистрибутера.

Члан 17.

Израду техничке документације унутрашње гасне 
инсталације могу вршити предузећа, односно друга 
лица која су уписана у судски регистар и посједују 
лиценцу надлежног Министарства за израду техничке 
документације.

 Члан 18.

Сва техничка документација дијелова гасног 
система подручја општине Бијељина мора добити 
сагласност на пројекат од стране Дистрибутера прије 
издавања одобрења за грађење.

Члан 19.

Техничка документација свих објеката на подручју 
обухваћеним планом гасификације општине Бијељина 
мора садржавати техничку документацију унутрашњих 
гасних инсталација у тим објектима, који подлијежу 
сагласности Дистрибутера.

Члан 20.

Дистрибутер мора посједовати попис и 
документацију о поузданости уређаја и опреме која се 
уграђује у гасни систем. Ово се односи на:

- уређаје за регулацију притиска гаса, мјерну 
опрему параметара гаса, гасне апарате у сектору широке 
потрошње, гасне уређаје у сектору индустрије, гасну 
опрему у комуналним и индустријским топланама и 
енерганама.

Члан 21.

У циљу доказивања поузданости уређаја, опреме 
или елемената из члана 20. ове Одлуке, произвођач 
или извођач радова треба Дистрибутеру доставити: 
основну техничку документацију, потврду о усклађе-
ности са важећим техничким прописима (атест), 
извјештај о прописаним испитивањима исправности и 
функционалности, доказ о квалитету.

Члан 22.

Овлашћује се Дистрибутер да у складу са чланом 
19. и 20. и другим општеприхваћеним правилима и по 
одговарајућој процедури сачини списак опреме која се 
може уграђивати у дијелове гасног система на подручју 
општине Бијељина.

Члан 23.

Инвеститор градске дистрибутивне мреже дужан 
је да за потребе израде техничке документације прибави 
податке из катастра подземних инсталација и сагласност 
од других власника подземних инсталација, као и да у 
свему поступа по прописима који регулишу катастар 
подземних инсталација и објеката.

Члан 24.

Не може се издати одобрење за грађење ни за 
један објекат на подручју општине Бијељина, предвиђен 
планом гасификације, уколико се не прибави сагласност 
Дистрибутера на локацију објекта.
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 Изградња

Члан 25.

Изградњу градске дистрибутивне мреже може 
обављати Дистрибутер или уз његову сагласност и 
друга предузећа која су за ту дјелатност регистрована, 
али уз обавезан надзор предузећа - Дистрибутера.

Члан 26.

Изгадњу унутрашњих гасних инсталација може 
обављати Дистрибутер или друга предузећа која су 
за ту дјелатност регистрована и која имају сагласност 
Дистрибутера.

Члан 27. 

Важност сагласности обнавља се сваке двије 
године.

Члан 28.

Изгадња гасне мреже и унутрашњих гасних 
инсталација може се вршити само на основу техничке 
документације на коју је Дистрибутер дао своју 
сагласност.

Члан 29.

Уколико уграђена гасна опрема није одобрена 
од стране Дистрибутера не може се издати дозвола на 
прикључење на гасну мрежу.

Члан 30.

Инвеститори су обавезни да након изградње 
унутрашње гасне инсталације о свом трошку обезбиједе 
пријем од стране Дистрибутера.

Члан 31.

Унутрашња гасна инсталација не може се 
прикључити на градску гасну мрежу ако није добила 
позитивно мишљење од стране општинске комисије 
за технички преглед у којој су укључени и чланови 
комисије испред Дистрибутера.

Члан 32.

Објекти који су изведени и објекти који су у 
изградњи а нису тражили информацију о могућности 
прикључења, Дистрибутер није обавезан прикључити 
на гасну мрежу ако за то не постоје могућности.

 
Члан 33.

Дистрибутер је дужан да трајно чува техничку 
документацију према којој је изграђен односно 
реконструисан гасовод, постројења и уређаји који су 

њихов саставни дио, са свим измјенама и допунама те 
документације извршеним у току изградње гасовода 
и да у ту документацију уноси извршене промјене на 
гасоводу, постројењима и уређајима који су њихов 
саставни дио, настале у току коришћења, укључујући и 
спојне водове (прикључке).

Члан 34.

Забрањена је изградња објеката и извођење других 
радова испод, изнад и поред гасовода којим се нарушава 
несметан и безбједан транспорт и дистрибуција гаса или 
се угрожава безбједност људи и имовине.

Одржавање

Члан 35.

Одржавање градске гасне мреже врши Дистрибутер 
а одржавање унутрашњих гасних инсталација могу 
вршити предузећа и самосталне занатске радње које су 
за ту врсту послова регистроване и које за то посједују 
сагласност Дистрибутера.

Важност ове сагласности се обнавља сваке двије 
године.

Члан 36.

Одржавање градске гасне мреже и мјерних мјеста 
код потрошача широке потрошње врши Дистрибутер о 
свом трошку. Трошкове одржавања унутрашњих гасних 
инсталација и опреме сносе њихови власници.

Члан 37.

Дистрибутер је дужан да градску гасну мрежу 
редовно контролише и одржава у исправном стању на 
начин који осигурава безбједан транспорт и коришћење 
гаса, као и сигурност људи и имовине, о чему води 
посебну евиденцију.

Члан 38.

Одржавање и сервисирање гасних апарата могу 
вршити предузећа, самосталне занатске радње, односно 
сервисери који су за поменуту дјелатност регистровани 
за то посједују сагласност Дистрибутера.

Члан 39.

Дистрибутер је обавезан да врши редовну 
контролу, одржавање и баждарење мјерача протока 
гаса.

Трошкове из става 1. овог члана сносе потрошачи 
кроз паушално мјесечно плаћање, у складу са чланом 
33. став 3. Закона о концесијама ( „Службени гласник 
Републике Српске”број 25/02 и 91/06).
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4. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДИСТРИБУТЕРА И  
     ПОТРОШАЧА ГАСА

Члан 40.

Забрањено је оштећивање градске гасне мреже 
и гасних инсталација и руковање гасним апаратима 
прикљученим на гасне инсталације на начин којим се 
оштећују градска гасна мрежа и гасне инсталације или 
се угрожава безбједан транспорт и коришћење гаса и 
сигурност људи и имовине.

Члан 41.

Прикључивање нових потрошача на градску гасну 
мрежу искључиво је у надлежности Дистрибутера.

Члан 42.

Потрошач гаса је дужан да о свакој уоченој 
неисправности или оштећењу градске гасне мреже 
или гасне инсталације обавијести Дистрибутера и да 
поступи у складу са упутством за правилну употребу 
гасне инсталације.

Члан 43. 

Дистрибутер је дужан да:
-  организује непрекидно дежурство за хитне  

интервенције на гасном систему подручја 
општине Бијељина,

- сваких пет године изврши преглед исправности 
унутрашњих гасних инсталација,

- одмах прекине испоруку гаса уколико основано 
сумња у исправност или уколоко утврди 
неправилност таквог обима да предстоји 
непосредна опасност по живот људи и имовину 
која би настала даљом испоруком гаса,

-  пријави надлежном органу управе сваку   
промјену насталу изградњом и реконструкцијом 
постојеће мреже, а која утиче на податке у 
катастру подземних инсталација.

Члан 44.

Дистрибутер има право да прекине испоруку гаса 
потрошачима који не плаћају гас редовно, односно 
у складу са Уговором о испоруци гаса и Законом о 
комуналним дјалатностима

 

5. НАДЗОР

Члан 45.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
надлежна комунална полиција. У вршењу надзора 
овлашћени комунални полицајац може забранити 

употребу неисправних гасних апарата и наредити 
предузимање других мјера за безбједно функционисање 
гасне мреже на подручју општине Бијељина.

6. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Новчаном казном од 3.000,00 КМ до 10.000,00 
КМ казниће се за прекршај предузеће или друго правно 
лице, ако:

1. гради објекат или изводи радове испод, изнад и 
поред гасовода којим се нарушава несметан и безбједан 
транспорт и дистрибуција гаса или угрожава безбједност 
људи и имовине (члан 34. ове Одлуке),

2. оштећује   гасну   мрежу и   гасне  инсталације   
и рукује гасним апаратима прикљученим на гасне 
инсталације на начин којим се оштећује гасна мрежа и 
гасне инсталације или се угрожава безбједан транспорт 
и коришћење гаса и сигурност људи и имовине (члан 
40. ове Одлуке).

За прекршај  из претходног става казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
300,00 до 1.500,00 КМ.

Члан 47.

Новчаном  казном  од 3.000,00 КМ до  10.000,00  
КМ казниће се за прекршај Дистрибутер, ако:

1. редовно не контролише и не одржава градску 
гасну мрежу у исправном стању на начин којим се 
осигурава безбједан транспорт и коришћење гаса,

2. не организује непрекидно дежурство за хитне 
интервенције на гасном систему,

3. сваких    пет   година   не    изврши    преглед   
исправности   унутрашњих   гасних инсталација,

4. не пријави надлежном органу сваку промјену    
насталу изградњом и реконструкцијом постојеће 
мреже а која утиче на податке у катастру подземних 
инсталација,

5. одмах не прекине испоруку гаса уколико 
основано сумња у исправност гасне мреже или уколико 
утврди неправилност таквог обима да предстоји 
непосредна опасност по живот људи и имовине, која би 
настала даљом испоруком гаса.

За прекршај из претходног става казниће се и 
одговорно лице Дистрибутера новчаном казном у 
износу од 300,00 до 1.500,00 КМ.

Члан 48. 

Новчаном казном од 100,00 до 500,00 КМ казниће 
се за прекршај грађанин, ако:

 
1. о свакој примјећеној неисправности или 

оштећењу градске гасне мреже или гасне инсталације 
не обавијести Дистрибутера или не поступи у складу са 
Упутством за правилну употребу гасне инсталације,
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2. оштећује гасни систем или рукује гасним 
апаратима на начин којим се оштећује градски 
гасни систем или угрожава безбједност његовог 
функционисања (члан 36).

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-98/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 2. Став 1. тачка 4. и члана 3. став 
1. и 2. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени 
гласник Републике Српске” број: 11/95, 18/95 и 51/02),  
члана 14. Одлуке о гасном систему на подручју општине 
Бијељина, члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. став 1. алинеја 
2. Статута општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 29. 
новембра 2006. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О УСЛОВИМА ИСПОРУКЕ И КОРИШЋЕЊА 

ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗ ГРАДСКЕ ГАСНЕ 
МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се услови и начин 
прикључивања потрошача гаса на гасну мрежу, као 
и услови и начин испоруке, обрачуна и плаћања 
утрошеног природног гаса (у даљем тексту: гас), те 
друга међусобна права и обавезе Дистрибутера и 
потрошача гаса у вези са испоруком и коришћењем гаса 
из гасне мреже.

Члан 2.

Дистрибутер гаса биће предузеће - концесионар 
основано у складу са Законом о концесијама и другим 
прописима.

Потрошач гаса, у смислу ове Одлуке, је физичко 
или правно лице које користи гас на основу склопљеног 
уговора о испоруци гаса са Дистрибутером.

Члан 3.

Дистрибутер је дужан испоручити потрошачу гас 
у складу са одредбама ове Одлуке и Одлуке о гасном 
систему на подручју општине Бијељина.

Испорука гаса врши се преко баждарених мјерача 
протока гаса са или без коректора (у даљем тексту: 
мјерило) који испуњавају услове утврђене важећим 
прописима, као и посебне услове Дистрибутера.

Члан 4.

Дистрибутер испоручује гас на основу Уговора о 
испоруци гаса закљученог у писменом облику.

Члан 5. 

Забрањена је продаја гаса од стране једног 
потрошача другом потрошачу.

 
 2. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧИВАЊЕ   

 ПОТРОШАЧА НА ГАСНУ МРЕЖУ

Члан 6.

Прије израде техничке документације унутрашње 
гасне инсталације потребно је поднијети писмени 
захтјев дистрибутеру гаса за добијање информације о 
могућности прикључења објекта.

На основу поднесеног захтјева Дистрибутер 
у писаном облику доставља инвеститору-власнику 
информацију о могућности прикључења на гасну мрежу 
која садржи:

-  промјер дистрибутивне мреже на коју се 
потрошач прикључује,

-  притисак на мјесту прикључења (очекивани 
максимални и минимални),

-  расположиво прикључно оптерећење,
-  мјесто прикључења (оријентационо).

Подаци из информације о могућности прикључења 
објекта служе као иницијални подаци за пројектовање 
гасне мреже или гасне инсталације.

Саставни дио овог документа је и поступак и 
процедура прикључења нових потрошача, са списком 
неопходне документације коју обезбјеђује инвеститор -
власник прије прикључења.

Члан 7.

Енергетску сагласност издаје Дистрибутер 
на основу писменог захтјева власника гасне 
инсталације, у којој су наведени бројеви и датуми 
издавања информације и сагласности, на пројектну 
документацију.

Енергетском сагасношћу се утврђује да ће за 
наведену снагу гасних апарата бити обезбијеђена 
предвиђена количина гаса за предвиђени режим рада.

Исто тако се утврђује да гасни апарати који су 
наведени у енергетској сагласности, неће при свом раду 
угрозити снабдијевање гасом гасних апарата код других 
потрошача који су већ прикључени на гасну мрежу.

Енергетска сагласност садржи:
- назив, односно име потрошача и адресу,
- податке о врсти и намјени објекта,
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-  режим рада,
-  категорију потрошача, ознаку мјеста прикључка,
-  врсту, број и јединично топлотно оптерећење 

гасних апарата,
-  податке о врсти и типу мјерила,
-  рок важности, односно рок за закључење уговора 

о испоруци гаса.
Ако се у наведеном року не изврши прикључење, 

односно не закључи уговор о испоруци гаса, енергетска 
сагласност престаје да важи.

Члан 8.

Дистрибутер је дужан издати енергетску 
сагласност, ако: му то допуштају техничке могућности,

-  је предвиђено повећање испоруке гаса у складу са 
програмима развоја и плановима изгадње гасних 
објеката и постројења,

-  са тим повећањем потрошње гаса не угрожава 
снабдијевање осталих потрошача.

 
Члан 9.

Власник унутрашње гасне инсталације дужан 
је прибавити енергетску сагласност и у случају када 
врши битне промјене на гасној инсталацији. Као битне 
промјене на гасној инсталацији сматрају се:

-  радови на гасним водовима који изискују 
повећање капацитета мјерила односно

-  замјену типа или врсте мјерила,
-  измјена димензија или трасе гасних водова 

којима се напајају гасни апарати,
-  постављање и измјена гасних апарата без обзира 

на њихов капацитет.

Као пројектна документација за битне промјене на 
гасној инсталацији служи постојећи одобрени пројекат 
са прилогом у коме су образложене и приказане битне 
промјене. Новонастала пројектна документација за 
битне промјене на гасној инсталацији мора да има све 
потребне сагласности као и првобитни пројекат.

Дистрибутер је дужан дати сагласност из става 
1. овог члана ако за то постоје техничке могућности и 
ако се тиме не угрожава снабдијевање гасом потрошача 
чији су гасни апарати већ приклључени на гасну мрежу.

Члан 10.

Дистрибутер у присуству власника инсталације 
пушта гасну инсталацију за трајно коришћење на 
основу:

- важеће енергетске сагласности, записника 
општинске комисије за технички пријем у којој 
учествују и чланови комисије испред Дистрибутера о 
прегледу унутрашње гасне инсталације .

Након пуштања гаса у инсталацију, Дистрибутер 
пломбира мјерило и остале елементе који су у спрези са 
мјерилом.

Право коришћења гаса и гасне инсталације настаје 
по закључивању Уговора о испоруци гаса између 
Дистрибутера и потрошача гаса.

Члан 11.

Руковање уређајима гасног система дозвољено је 
само лицима оспособљеним за рад на гасној мрежи, који 
за то имају одобрење издато од овлашћене институције 
за оспособљавање кадрова за рад на гасној мрежи.

Члан 12.

Одредбе претходног става не односе се на 
руковање кућним мјерно-регулационим сетовима 
(МРСК).

Руковање МРСК гаса дозвољено је само одраслим 
особама према упутству за употребу.

Члан 13.

Након инсталисања и сваке извршене поправке, 
подешавања или контроле, на гасном апарату се 
обавезно ставља одговарајућа ознака (маркица, 
наљепница) на којој је, поред пуног назива овлашћеног 
сервиса, назначен датум и врста интервенције (поправка, 
ревизија) и потврда о исправности гасног апарата.

 
Члан 14.

Дистрибутер је овлашћен да врши контролу 
унутрашњих гасних инсталација и да затражи од 
власника инсталација да ангажује овлашћеног сервисера 
да изврши контролу исправности рада гасних апарата у 
складу са утврђеним условима за сигурност, да изврши 
контролу система одвода продуката сагоријевања или 
чишћења тог система од стране димњачарске службе, те 
да по потреби обустави испоруку гаса потрошачу чија 
је унутрашња гасна инсталација неисправна.

Члан 15.

Дистрибутер је дужан да по захтјеву потрошача 
гаса одобри прикључење на гасну мрежу поправљених 
гасних апарата, чија је употреба забрањена на основу 
члана 14. ове Одлуке, као и да обнови испоруку гаса 
након престанка околности због којих је испорука гаса 
обустављена.

Члан 16.

Потрошач-власник унутрашње гасне инсталације 
дужан је да се брине о редовном одржавању и 
исправности гасне инсталације.

Члан 17.

Потрошач је дужан радницима дистрибутера гаса 
омогућити приступ на своје земљиште и у своје објекте 
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када је то потребно ради очитавања потрошње гаса, 
испитивања прикључка, уређаја и инсталација.

Члан 18.

Потрошач гаса је дужан да обавијести 
дежурну службу Дистрибутера о свакој примјећеној 
неисправности гасних инсталација и гасних апарата.

Члан 19.

У случају опасности по живот, здравље и 
имовину, због квара на гасном систему, Дистрибутер 
је дужан предузети све мјере сигурности и упознати 
становништво са пријетећеим опасностима на најбржи 
и најпогоднији начин (радио, ТВ, новине и сл.).

Члан 20.

Дистрибутер је дужан да организује непрекидно 
дежурну службу, способну да се у сваком моменту 
одазове позивупотрошача гаса и грађана, ради уклањања 
пријетећих опасности и предузме одговарајуће мјере.

 
3.  ИСПОРУКА ГАСА, ОГРАНИЧЕЊЕ И  

  ПРЕКИД ИСПОРУКЕ ГАСА

Члан 21.

Дистрибутер гаса је дужан да обезбиједи 
снабдијевање потрошача гаса у складу са енергетском 
сагласношћу и уговором о испоруци гаса.

Члан 22.

Уговор о испоруци гаса закључује се у писменом 
облику и садржи, поред општих услова о испоруци гаса, 
сљедеће:

-  назив, односно име уговорних страна и адресу, 
-  техничке карактеристике и локацију мјерног 

мјеста, назначење записника о пуштању гаса у 
инсталацију, ознаку категорије потрошача,

- назначење  енергетске  сагласности,  одредбе  
о  сатним,  дневним,  мјесечним  и годишњим  
количинама гаса, топлотне моћи, начину 
обрачунавања  утрошене количине гаса, цијени, 
времену и начину плаћања и промјени цијене 
гаса, обавезу потрошача да техничкој служби 
Дистрибутера омогућу преглед и контролу 
унутрашњих гасних инсталација и прикључног 
гасовода,

-  одредбе о обавезама уговорних страна у погледу 
контроле и одржавања и трошкова контроле и 
одржавања унутрашњих гасних инсталација 
или њених дијелова, обавезу потрошача да се 
придржава техничког упутства за коришћење 
природног гаса,

-  одговорност за причињену штету,

-  одговорност за неиспуњавање или неуредно 
испуњавање обавеза из уговора, услове у којима 
се не може ограничити или обуставити испорука 
гаса, назначење да ли је уговор закључен на 
неодређено или одређено вријеме са датумом 
важности.

Члан 23.

Уговор мора да буде у складу са тарифним 
системом за продају природног гаса, који одређује 
надлежна институција.

Уговор о коришћењу гаса између Дистрибутера 
и потрошача гаса може се закључити на одређено или 
неодређено вријеме.

Потрошач гаса који је закључио уговор на 
неодређено вријеме може писмено отказати уговор о 
коришћењу гаса у року од 90 дана.

У том случају дистрибутер гаса скида и похрањује 
мјерило протока гаса до његове евентуалне поновне 
монтаже, а потрошач гаса плаћа трошкове демонтаже, 
испитивања мјерила и његове поновне монтаже.

Дистрибутер не може отказати потрошачу 
испоруку гаса ако се потрошач придржава услова из 
уговора о испоруци гаса.

Члан 24.

Потрошач гаса коме је кривицом Дистрибутера 
онемогућено снабдијевање гасом, у складу са 
енергетском сагласношћу и уговором о коришћењу гаса, 
има право на накнаду штете од Дистрибутера.

 
Члан 25.

Дистрибутер гаса не сноси одговорност ако 
наступи немогућност испоруке гаса или смањене 
количине гаса који се испоручује због више силе или ако 
дође до прекида у испоруци гаса од стране транспортера 
гаса или економских мјера прописаних законом или 
уредбом Владе Републике Српске.

Одговорности због немогућности или смањења 
испоруке гаса није ослобођен дистрибутер гаса акоо 
му је транспортер гаса престао испоручивати гас или 
смањио количину испорученог гаса због неплаћања 
гаса.

Не постоји одговорност дистрибутера гаса према 
потрошачима гаса који не извршавају своје обавезе у 
погледу плаћања гаса који им је испоручен.

Члан 26.

Забрањена је неовлашћена потрошња гаса. Под 
неовлашћеном потрошњом гаса подразумијева се: 

-  самовољно прикључење на гасну мрежу,
-  коришћење гаса против мјерила или без мјерила 
-  коришћење гаса противно условима утврђеним 

у енергетској сагласности и уговору о испоруци 
гаса.
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Члан 27.

Потрошач не смије оштећавати обиљежја и 
пломбу на мјерилу и његове спојеве, које је поставио 
дистрибутер гаса.

Члан 28.

Дистрибутер је дужан да, путем дневне штампе, 
радија или других средстава јавног информисања, 
обавијести потрошаче гаса о евентуалном ограничењу 
или прекиду снабдијевања гасом, најмање осам сати 
прије почетка ограничења или прекида снабдијевања 
гасом.

Изузетно од претходног става, Дистрибутер може 
да ограничи или прекине снабдијевање потрошача гасом 
без претходног обавјештења у случају:

-  ненајављеног ограничења или прекида испоруке 
гаса од стране добављача,

-  непосредне опасности по живот и имовину  
грађана која би настала даљим

-  коришћењем гаса и
-  квара на гасној мрежи која изискује ограничење 

или прекид испоруке гаса.

Члан 29.

Дистрибутер гаса има право обуставити испоруку 
гаса и наплатити од потрошача све трошкове скидања 
мјерила протока гаса и поновног прикључења у 
сљедећим случајевима:

-  ако је инсталисана снага гасних апарата већа 
од дозвољене снаге из енергетске сагласности 
издате од стране Дистрибутера,

-  када потрошач није платио двије доспјеле 
једномјесечне обавезе,

-  када потрошач није измирио преузете обавезе 
према уговору о плаћању трошкова за прикључак 
- прикључење или угогору за учешће у изградњи 
дистрибутивног система,

 - кад потрошач онемогући приступ овлашћеним 
радницима дистрибутера гаса до кућног   
прикључка  и унутрашњих   инсталација  у  сврху  
њиховог прегледа и испитивања непропусности и 
исправности и прикључења осталих потрошача,

-  када корисник на кућном прикључку или 
недозвољеној близини (безбједоносна дистанца)   
изводи радове или изгради објекат или посади 
високо растиње непосредно уз кућни прикључак,

-  када се утврди недостатак или оштећење пломбе, 
-  чији су систем за одвод продуката сагоријевања 

и систем за довод ваздуха за сагоријевање и 
вентилација простора неисправни, 

-  чији је редовни или ванредни налаз димњачарске 
службе негативан,

-  који неовлашћено троши гас,
-  који оштећује уређаје и инсталације гасне мреже,

-  који без одобрења Дистрибутера промијени стање 
регулационих или мјерних уређаја и апарата,

-  који не обавијести Дистрибутера о насталим 
промјенама на својим инсталацијама.

Након отклањања узрока прекида испоруке гаса 
из претходног става и плаћања трошкова прекида, 
Дистрибутер ће обновити испоруку гаса.

Члан 30.

Дистрибутер гаса је ужан прекинути испоруку 
гаса у сљедећим случајевима: 

-  када су унутрашње инсталације или гасни 
апарати прикључени на гасоводни систем у 
супротности са важећим прописима и техничким 
условима,

-  код квара на унутрашњим  гасним  инсталацијама,  
кад  није  могуће извршити поправак,

-  кад потрошач не изврши реконструкцију или 
замјену унутрашњих инсталација или апарата 
иако је од стране дистрибутера гаса упозорен да 
је то потребно због опасности за бебједност људи 
и имовине.

4.  НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊА 
 УТРОШКА ГАСА

Члан 31.

За испоручени гас потрошачима Дистрибутер 
има право на накнаду, према утврђеној цијени гаса по 
јединици мјере.

Потрошач је дужан платити Дистрибутеру за 
испоручени гас на начин и у роковима утврђеним 
уговором о коришћењу гаса.

Члан 32.

Обрачун утрошка гаса врши се на основу 
записника о очитавању мјерила.

Члан 33.

Очитавање мјерила врши Дистрибутер уз 
присуство или без присуства потрошача гаса.

О извршеном очитавању мјерила саставља се 
записник, врши обрачун утрошка гаса и испоставља 
рачун за обрачунски период.

 
Члан 34.

Дистрибутер организује очитавање и обрачун 
утрошка гаса најмање једном мјесечно и приликом 
промјене цијене гаса.

Потрошачи гаса дужни су да плате накнаду за 
утрошени гас у року од осам дана од дана достављања 
рачуна.



01. 12. 2006.                                  Службени гласник Општине Бијељина                                      Број 26   -   Страна 567

Члан 35.

Дистрибутер има право да скине мјерило гаса уз 
обавезно очитавање, ако је мјерило пломбирано три 
мјесеца и дуже, а због неплаћања приспјелих обавеза 
од стране потрошача . Мјерило ће ускладиштити у свом 
складишном простору.

Уколико се потрошач не појави у року од шест 
мјесеци да измири заостале обавезе, биће искључен са 
гасне мреже на прелазном комаду, док ће се на сервисни 
вод поставити наварна капа.

Члан 36.

Потрошач гаса има право захтијевати посебну 
контролу исправности мјерила , коју Дистрибутер мора 
обавити у овлашћеној лабораторији.

Ако резултат испитивања покаже да је мјерило у 
допуштеним границама погрешке, трошкове демонтаже 
и монтаже мјерила сноси потрошач.

Уколико се испитивањем утврди да је мјерило 
неисправно, трошак сноси Дистрибутер уз обавезну 
исправку рачуна за износ утврђене погрешке.

Члан 37.

Дистрибутер гаса је дужан вршити замјену мјерила 
протока гаса због периодичног прегледа и обављати 
редовну контролу у складу са важећим прописима за 
контролу мјерила.

Ако потрошач спречава скидање мјерила гаса, 
дистрибутер гаса има право искључити његов кућни 
прикључак из гасног система.

Члан 38.

Дистрибутер може да врши скидање мјерила само 
уз претходно очитавање утрошка гаса и присуство 
потрошача или његовог овлашћеног представника или 
два пунољетна свједока, који не могу бити радници 
Дистрибутера.

О скидању и очитавању скинутог мјерила саставља 
се записник који потписују лица из претходног става.

Ако је записник састављен у присуству сведока, 
Дистрибутер је дужан да записник достави потрошачу 
гаса.

На достављени записник потрошач гаса има право 
приговора Дистрибутеру у року од осам дана од дана 
достављања записника о скидању и очитавању мјерила.

Дистрибутер је дужан да о својој одлуци по 
приговору обавијести потрошача у року од осам дана од 
дана пријема приговора.

 
Члан 39.

Ако се врши скидање мјерила ради неисправности, 
као количина гаса израчуната за период од задњег 
очитавања до момента скидања мјерила на основу 

елемената инсталисане и ангажоване снаге, степена 
искоришћења, времена рада и температуре околине.

Члан 40.

Ако се на мјерилу или коректору врше било какве 
радње од стране потрошача и имају за посљедицу 
нетачан рад мјерила или коректора, односно њихову 
потпуну неисправност, тада се обрачун утрошеног гаса 
врши на основу 100% инсталисане снаге трошила и рад 
од 24 сата на дан за период од задњег очитавања до 
момента скидања мјерила.

5. НАДЗОР

Члан 41.

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке 
врши надлежна комунална полиција.

У вршењу надзора овлашћени комунални 
полицајац може забранити употребу неисправних 
гасних апарата и наредити предузимање других мјера за 
безбједно функционисање гасне мреже.

6. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Новчаном казном од 6.000,00 до 10.000,00 КМ 
казниће се за прекршај дистрибутер гаса ако:

1.  изда  одобрење  за  прикључивање   потрошача  
на  гасну  мрежу  без  прописане документације у 
складу са одредбама члана 10. ове Одлуке;

2.  након пуштања инсталације у рад не пломбира 
мјерило (члан 10. став 2.);

3.  дозволи   уградњу  гасних   апарата  који   немају  
одговарајућу  ознаку  (маркицу, наљепницу) и 
потврду о исправности трошила (члан 12);

4.  не утврди услове за сигурност рада гасних 
апарата (члан 13);

5.  не одржава непрекидну дежурну службу, 
сагласно члану 21. ове Одлуке;

6.  не обезбиједи снабдијевање потрошача гаса у 
складу са одобрењем и уговором о коришћењу 
гаса (члан 23);

7.  најмање осам сати прије почетка ограничења 
или прекида снабдијевања гасом не обавијести 
потрошаче гаса о евентуалном ограничењу 
или прекиду снабдијевања гасом - путем 
дневне штампе, радија или других средстава 
информисања (члан 29. став 1.);

8.  одмах по сазнању околности из члана 31. ове 
Одлуке не прекине испоруку гаса потрошачима 
гаса (члан 28);

9.  изврши скидање мјерила противно одредбама 
члана 36. ове Одлуке.

За  прекршај   из  претходног  става овог  члана  
казниће  се  и  одговорно лице дистрибутера гаса 
новчаном казном од 600,00 до 1.500,00 КМ.
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Члан 43.

Новчаном казном од 3.000,00 до 10.000,00 КМ 
казниће се за прекршај предузеће и друго правно лице, 
ако:

1.  продаје гас другом потрошачу (члан 5);
2.  без одобрења угради гасни апарат послије 

завршених битних промјена на гасној инсталацији 
која се одржава о његовом трошку (члан 9);

3.  рукује уређајима гасне мреже и гасним апаратима 
противно одредбама члана 11. ове Одлуке;

4.  не води рачуна о редовном одржавању и   
исправности гасне инсталације, прикључку,   
гасним апаратима, систему за одвод продуката  
сагоријевања увентилацију простора (члан 16 ове 
Одлуке);

5.  онемогући Дистрибутеру надзор над извођењем 
радова на гасној инсталацији, као и контролу 
исправности гасних инсталација, уређаја и гасних 
апарата (члан 18 );

6.  не обавијести дежурну службу Дистрибутера о 
свакој примјећеној неисправности инсталација и 
гасних апарата коју користи (члан 19);

7.  неовлашћено троши гас и проузрокује оштећење 
гасне мреже (члан 30);

За прекршај из претходног става овог члана 
казниће се и одговорно лице у предузећу и другом 
правном лицу -потрошачу гаса, новчаном казном од 
600,00 до 1.500,00 КМ.

Новчаном казном од 100,00 до 500,00 КМ казниће 
се за прекршај из става 1. и грађанин- потрошач гаса.

Члан 44.

Новчаном казном од 3.000,00 до 10.000,00 КМ 
казниће се за прекршај организација овлашћена за 
обављање сервиса гасних апарата ако након сваке 
извршене поправке или ревизије на трошила не стави 
одговарајућу ознаку (наљепницу, маркицу) на којој је 
поред пуног назива овлашћеног сервисера, назначен 
датум и врста интервенције (поравка, сервисирање) и 
потврда о исправности гасних апарата (члан 12).

За прекршај из претходног става овог члана 
казниће се и одговорно лице у организацији овлашћеној 
за обављање сервиса гасних апарата, казном од 600,00 
до 1.500,00 КМ.

Члан 45.

Новчаном казном од 3.000,00 до 5.000,00 КМ 
казниће се за прекршај дистрибутер гаса, ако:

1.  одбије да изда енергетску сагласност потрошачу 
гаса кад су за то испуњени услови из члана 8. ове 
Одлуке;

2.  потрошачу не изда одобрење за прикључивање 
на гасну мрежу и у случају кад врши битне 
промјене на гасној инсталацији, ако за то постоје 
техничке могућности и ако се тиме не угрожава 

снабдијевање гасом потрошача чији су гасни 
апарати већ прикључени на гасну мрежу (члан 9);

3.  не врши редовну контролу исправности 
унутрашњих гасних инсталација (члан 14);

4.  не одобри прикључивање на гасну мрежу 
потрошача, односно ако се не обнови испорука 
гаса након престанка околности због којих је 
испорука гаса обустављена (члан 15);

5.  не обнови испоруку гаса након отклањања узрока 
прекида испоруке гаса и плаћања трошкова 
прекида испоруке (члан 30);

6.  не врши обрачун утрошка гаса на основу 
записника о очитавању мјерила (члан 33);

7.  не изврши очитавање мјерила и обрачун утрошка 
гаса прилико сваке промјене цијена гаса (члан 35);

8.  након прибављеног одобрења за прикључивање на 
гасну мрежу и закљученог уговора о коришћењу 
гаса не изврши прикључење изведене инсталације 
и гасних апарата на гасну мрежу и не пусти гас у 
прикључене инсталације и гасних апарата (члан 10).

За прекршај из претходног става овог члана 
казниће се и одговорно лице дистрибутера гаса 
новчаном казном од 300,00 до 600,00 КМ.

Члан 46.

Новчаном казном од 100,00 до 500,00 КМ казниће 
се за прекршај грађанин-потрошач гаса, ако:

1. не омогући радницима Дистрибутера приступ 
на своје земљиште и у своје објекте када је то 
потребно ради очитавања потрошње гаса, испитивања 
прикључака, уређаја и инсталација.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-99/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. алинеја 11. и 29. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 8. став 
1. Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 
86/03) и члана 35. алинеја 12. и 31. Статута општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на сједници одржаној дана 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е
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О Д Л У К У
О ПОВЈЕРАВАЊУ ПОСЛОВА 

ПРИБАВЉАЊА, ПРИПРЕМАЊА И 
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Послови прибављања, припремања и уређења 
градског грађевинског земљишта државне својине на 
коме Скупштина општине/Општина Бијељина има право 
располагања, а ради привођења земљишта намјени у 
складу са важећим просторно планским документима, 
повјеравају се ЈП „Дирекција за изградњу и развој 
града” Бијељина .

Члан 2.

Прибављање, припремање и уређење градског 
грађевинског земљишта из претходног члана ове 
Одлуке, ЈП „Дирекција за изградњу и развој града” 
обавља у складу са Програмом уређења градског 
грађевинског земљишта (у даљем тексту: Програм).

Програм уређења градског грађевинског 
земљишта садржи локације и радове предвиђене 
за уређење у одређеном планском периоду, као и 
инвестициона улагања која се односе на објекте 
комуналне инфраструктуре и прибављање градског 
грађевинског земљишта, а реализује се у зависности 
од висине расположивих средстава предвиђених за ове 
намјене.

Програм усваја Скупштина општине.

Члан 3.

У обављању послова који се овом Одлуком 
повјеравају ЈП „Дирекција за изградњу и развој града” 
иста је овлашћена да у складу са Програмом и важећим 
просторно планским актима обави све оне активности 
око прибављања, припреме и уређења градског 
грађевинског земљишта, које буду прецизиране 
посебним споразумом између ЈП „Дирекција за 
изградњу и развој града” и Општине Бијељина.

У складу са одредбама Закона о грађевинском 
земљишту, ЈП „Дирекција за изградњу и развој града” 
ће вршити и административно-техничке послове 
неопходне у поступку за додјелу градског грађевинског 
земљишта на коришћење.

Члан 4.

За обављање послова из члана 1. ове Одлуке, 
а према годишњем Програму уређења градског 
грађевинског земљишта ЈП „Дирекција за изградњу и 
развој града” се дозначавају средства у износу стварних 
трошкова прибављања, припремања и опремања 
грађевинског земљишта, а од средстава прикупљених 
наплатом накнаде за уређење и коришћење градског 

грађевинског земљишта, других буџетских извора и 
осталих прихода.

Од укупних средстава остварених наплатом 
накнаде за додијељено грађевинско земљиште, која 
се издвајају као посебна врста прихода на рачуну 
Општине Бијељина, за обављене послове ЈП „Дирекција 
за изградњу и развој града” се дозначавају средства 
у износу стварних трошкова, а која износе до 10% од 
вриједности додијељеног земљишта.

О извршењу планираних активности ЈП 
„Дирекција за изградњу и развој града” ће правовремено 
извјештавати Скупштину општине Бијељина и 
Одјељење за стамбено-комуналне послове.

Члан 5.

Надзор над примјеном ове Одлуке врше одјељења 
Административне службе надлежна за просторно 
уређење и за стамбено-комуналне послове.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-100/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      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 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО 
- ПОСЛОВНОГ БЛОКА “ЛОКАЦИЈА 4” У 

ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ФИЛИП 
ВИШЊИЋ” У БИЈЕЉИНИ

I

Приступа се изради урбанистичког пројекта 
стамбено-пословног блока “ЛОКАЦИЈА 4” у оквиру 
Регулационог плана “Филип Вишњић” у Бијељини.

II

Граница обухвата полази од почиње од к.ч. 
3089/1 иде у правцу југозапада низ Улицу Филип 
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Вишњић у дужини око 70 метара, скреће десно и иде 
југозападним међама к.ч. 3107, 3103/3, 3102, наставља 
десно праволинијски у правцу сјевера, долази до к.ч. 
2851 истом међом наставља до Улице Филип Вишњић 
гдје се завршава.

Површина обухвата урбанистичког пројекта 
износи 0,4391 ха (нула запета четири хиљаде триста 
деведесет један хектар).

III

План се односи на период 2006. до 2015. године.

IV

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

V 

Средства за израду урбанистичког пројекта 
обезбјеђује инвеститор.

VI

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

VII

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

 
VIII

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

IX

О нацрту урбанистичког пројекта обавиће се јавна 
расправа у року од 30 дана.

X

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.

XI

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

XII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-101/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      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 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНОГ БЛОКА “ЛОКАЦИЈА 5” У 

ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ФИЛИП 
ВИШЊИЋ” У БИЈЕЉИНИ

I

Приступа се изради урбанистичког пројекта 
стамбено-пословног блока “ЛОКАЦИЈА 5” у оквиру 
Регулационог плана “Филип Вишњић” у Бијељини.

II

Граница обухвата почиње од макадамског пута 
означеног као к.ч. 3064 и иде у правцу југозапада низ 
Улицу Филип Вишњић у дужини око 80 метара, затим 
скреће јужно и иде јужном катастарском међом к.ч. 
3087, пресијеца к.ч. 3086/1, наставља југоисточним 
дијелом к.ч. 3085, скреће у правцу сјевера 15 метара и 
излази на југоисточне границе к.ч. 3079, 3078 излази 
поново на поменути макадамски пут и иде у правцу 
Улице Филип Вишњић.

Површина обухвата урбанистичког пројекта 
износи 0,2416 ха (нула запета двије хиљаде четири 
стотине шеснаест хектара).

III

План се односи на период 2006. до 2015. године.
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IV

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

V

Средства за израду урбанистичког пројекта 
обезбјеђује инвеститор.

VI

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

VII

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

 
VIII

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

IX

О нацрту урбанистичког пројекта обавиће се јавна 
расправа у року од 30 дана.

X

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.

XI

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

XII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-102/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 50. 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 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УРБАНО 
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НА ДРИНИ 

“СЛОБОМИР”

I

Приступа се измјени регулационог плана за урбано 
подручје града на Дрини “Слобомир”.

II

Граница обухвата измјене регулационог плана за 
урбано подручје града на Дрини “Слобомир” обухвата 
простор у садашњим границама урбаног подручја града 
у површини од 44,6 ха (четрдесет четири запета шест 
хектара), у оквиру к.о. Попови. Граница урбанистичког 
плана иде дуж следећих парцела: Бара Старача 1528/2 
од границе са Србијом, дио парцеле 1153, 1143, 2326 
(пут), 1529/2 (пут), 102, 1060, 1061, 1071, 1072, 1073, 
1075, 1086/1, 1086/2,1087, 1088, 1089, 1119, 1120, 1127, 
1129, 1141/2 до Баре Стараче.

III

План се односи на период 2006. до 2015. године.

IV

Рок израде измјене регулационог плана је 45 дана 
од дана прибављања катастарских подлога.

V Средства за израду измјене регулационог плана 
обезбјеђује инвеститор.

VI

Носилац припреме и организације плана је 
Одјељење за просторно уређење.

VII

Носилац израде плана биће правно лице коме буде 
повјерена израда плана, а које је регистровано за израду 
ове врсте планова.

 
VIII

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

О нацрту плана обавиће се јавна расправа у року 
од 30 дана.

X

На основу резултата јавне расправе о нацрту 
плана Носилац припреме плана утврђује приједлог 
плана 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.

XI

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

XII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-103/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 

На основу члана 41. Закона о туризму (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 55/03), члана 4. Закона 
о јавним службама (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 17/92, 11/93 и 21/96) и члана 35. алинеја 
9. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 29. 
новембра 2006. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

У Одлуци о оснивању Туристичке организције 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 7/03), члан 4. мијења се и гласи:

“Сједиште установе је у Бијељини, Улица Јована 
Дучића број 1”.

II

У члану 16. брише се текст “даје оснивач” а 
умјесто брисаног текста пише “даје Начелник општине 
Бијељина”.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-97/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној 29. новембра 2006. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЗА 
ЈАЧАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

У Тим за имплементацију Пројекта за јачање 
здравственог сектора на подручју општине Бијељина, 
именују се:

 
1.  Прим. др МИРКО МЕДАН - директор Дома 

здравља Бијељина
2.  Др МАРА МИТРИЋ - начелник породичне 

медицине Дома здравља Бијељина
3.  МИЛОЈКО ТОДОРОВИЋ - замјеник Начелника 

општине Бијељина
4.  НАДА МИЛОШЕВИЋ - директор Филијале 

Фонда здравственог осигурања Бијељина
5.  Мр фарм. НАТАЛИЈА ПЕРИЋ - одборник 

Скупштине општине Бијељина
6.  ХУСЕИН ЦАМИЋ - потпредсједник Скупштине 

општине Бијељина
7.  Др ДРАГОМИР САВИЋ - одборник Скупштине 

општине Бијељина

II

Задатак Тима за имплементацију је да се обезбиједи 
мултисекторско учешће свих релевантних институција 
у општини на јачању здравственог сектора, а посебно 
пружања помоћи код нормативне реорганизације Дома 
здравља, информисања грађана, маркетинга итд.



01. 12. 2006.                                  Службени гласник Општине Бијељина                                      Број 26   -   Страна 573

Тимом за имплементацију руководи директор 
Дома здравља Бијељина, Тим је одговоран носиоцу 
активности Јединици за координацију пројекта при 
Министарсву здравља и социјалне заштите.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-388/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој 
сједници одржаној дана 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА 

ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
КОМАСАЦИЈУ

I

Разрјешава се дужности предсједника Општинске 
комисије за комасацију:

 
- БРАНКИЦА МАРКОВИЋ - на лични захтјев
 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-389/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 
На основу члана 4. Закона о јавним службама 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 17/92, 
11/93 и 21/96) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој 
сједници одржаној дана 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 

ОМЛАДИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Разрјешава се дужности директора Дома омладине 
Бијељина:

 
- МИЛИЦА МАРКОВИЋ - због сукоба интереса
 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-390/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 
На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 41/03) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој 
сједници одржаној дана 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА ОМЛАДИНЕ 
БИЈЕЉИНА

За вршиоца дужности директора Дома омладине 
Бијељина, именује се:

 
- МИЛАН РАДИЋ, дипл. инг. организације рада 
- из Бијељине
 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-391/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 33. Закона о музејској 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 35/99), члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), члана 10. Одлуке о оснивању “Музеја 
Семберија” Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 10/01) и члана 8. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/03), Скупштина општине Бијељина 
на сједници одржаној дана 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА МУЗЕЈА “СЕМБЕРИЈА” 
БИЈЕЉИНА

I

За чланове Управног одбора “Музеја Семберија” 
Бијељина, именује се

 
из реда оснивача:
1. ДРАГАН ЈЕВЂИЋ    - из Бијељине
2. МИРОСЛАВА ГРУЈИЧИЋ  - из Бијељине
3. НЕНАД ГАРИЋ   - из Бијељине
 
из реда запослених:
4. ТАЊА ЛАЗИЋ   - из Бијељине
5. СЊЕЖАНА АНТИЋ   - из Бијељине
 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-386/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 35. Закона о музејској 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 35/99), члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), члана 12. Одлуке о оснивању “Музеја 
Семберија” Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 10/01) и члана 8. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/03), Скупштина општине Бијељина 
на сједници одржаној дана 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА МУЗЕЈА “СЕМБЕРИЈА” 
БИЈЕЉИНА

I

За чланове Надзорног одбора Музеја “Семберија” 
Бијељина, именују се

 
из реда оснивача:
1. ДРАГАН ЧОЛАКОВИЋ   - из Бијељине
2. МИРСАДА РЕШИДОВИЋ  - из Бијељине
 
из реда запослених:
3. МИЛА СТАНОЈЕВИЋ   - из Бијељине
 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:  01-111-387/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 17/92, 
11/93 и 21/96) 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 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА 
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” У БИЈЕЉИНИ

I

Разрјешава се дужности члана Управног одбора 
Дјечијег вртића “Чика Јова Змај” у Бијељини:

 
- ДУШАНКА БЈЕЛИЦА - на лични захтјев
 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-394/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој 
сједници одржаној дана 29. новембра 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈИП “СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА” 
БИЈЕЉИНА

I

Разрјешава се дужности    члана Управног одбора 
ЈИП “Семберија и Мајевица” Бијељина:

 
- СЛАВКА МИТРОВИЋ     - због сукоба интереса
 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-392/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 
На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 9. Одлуке 
о утврђивању критеријума за избор и именовање органа 
у јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/03) и члана 35. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на својој сједници одржаној 29. новембра 
2006. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈИП 
“СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА” БИЈЕЉИНА 
И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ 
ВРТИЋА “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” БИЈЕЉИНА

I

У Комисију за избор члана Управног одбора ЈИП 
“Семберија и Мајевица” Бијељина и члана Управног 
одбора Дјечијег вртића “Чика Јова Змај” Бијељина, 
именују се:

1.  ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ, дипл. инг. саобраћаја 
- из Бијељине

2.  НЕЏАД ЏАФИЋ, дипл. инг. пољопривреде 
  - из Бијељине
3.  АЛЕКСА ЂОКИЋ, дипл. инг. заштите на раду 
  - из Бијељине
4.  ЛАЗАР АВАКУМОВИЋ, инг. машинства 
  - из Бијељине
5.  ДРАГАН МИРИЋ, економиста - из Бијељине

 
II

Задатак Комисије за избор је да у складу 
са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима у Републици Српској размотри пријаве 
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором 
кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, 
по потреби припреми додатне информације о 
кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи 
ранг листу са кандидатима Скупштини општине 
Бијељина на разматрање и доношење аката за избор 
члана Управног одбора ЈИП “Семберија и Мајевица” 
Бијељина и члана Управног одбора Дјечијег вртића 
“Чика Јова Змај” Бијељина.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-396/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

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

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА

I

Члана Управног одбора Дјечијег вртића “Чика 
Јова Змај” Бијељина из реда оснивача.

II ОПИС ПОСЛОВА

1. Управни одбор
Управни одбор доноси акта, одлучује о пословању, 

усваја периодичне извјештаје о пословању и годишњем 



Број 26   -   Страна 576                                Службени гласник Општине Бијељина                                        01. 12. 2006.

обрачуну, доноси програме рада, одлучује о коришћењу 
средстава у складу са законом, доноси пословник о раду 
и обавља и друге послове који су утврђени законом и 
Статутом.

III  МАНДАТ

Члан Управног одбора именује се на период до 
истека мандата садашњег сазива Управног одбора.

IV  СТАТУС

Актом о именовању, чланови Управног одбора 
не заснивају радни однос. Чланови Управног одбора 
остварују право на накнаду у складу са Одлуком 
о накнадама   за    рад    чланова    управних одбора   
у државним предузећима од локалног интереса 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 3/96 и 
2/98).

V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТА

Општи услови за кандидата из тачке I су:
-  да је држављанин Републике Српске или БиХ,
-  да је старији од 18 година,
-  да није отпуштан из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти   
у   БиХ   или   ентитета, у периоду   од три године 
прије дана објављивања овог конкурса,

-  да не служи казну, изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију, и 
да нису под оптужбом тог Суда, а да се није 
повиновао налогу да се појави пред Судом (члан 
IX 1. Устава БиХ),

-  да се против кандидата не води кривични 
поступак,

-  да кандидат није осуђиван за кривична дјела која 
га чине неподобним за вршење дужности.

 
V  ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА   

  КАНДИДАТА

Посебни услови за кандидата из тачке I су:

-  висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,

-  познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект,

-  познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,

-  оказни резултати рада на ранијим пословима.

VII  СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидат не може обављати дужност, активност 
или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у 
складу са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 41/03), Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 34/02 и 12/04) и 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05).

VIII  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова:

-  биографију о кретању у служби, увјерење о 
држављансту, овјерену копију дипломе, овјерену 
копију личне карте, доказ о радном стажу, 
увјерење да се не води кривичан поступак, 
потписану и од надлежног органа, овјерену 
изјаву о испуњавању општих услова из алинеје 3. 
и 4. тачке V конкурса, потписану и од надлежниг 
органа овјерену изјаву о непостојању сукоба 
интереса и друге доказе којима се потврђују 
знања и способности,

-  увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати 
који су рођени ван подручја Републике Српске, 
лично ће доставити увјерење. За кандидате 
рођене у Републици Српској, а који уђу у ужи 
избор, Комисија ће увјерење тражити службеним 
путем од надлежног Центра јавне безбједности.

Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор 
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени.

IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Пријаве се могу подносити лично или путем 
поште, на адресу: Скупштина општине Бијељина - 
Стручна служба Скупштине општине, Трг Краља Петра 
I Карађорђевића број 1. са назнаком “Комисији за 
избор”.

 
X   ОБЈАВА КОНКУРСА
 
Јавни  конкурс ће се  објавити  у  “Службеном  

гласнику  Републике Српске” дневном листу “Глас 
Српске”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-395/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 
На основу члана 8. Закона о министарским. 

владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03) и члана 4. Одлуке 
о утврђивању критеријума за избор и именовања органа 
у јавним предузећима и установама чији је оснивач 
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Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број 5/03), Скупштина општине 
Бијељина, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА

I  Члана Управног одбора ЈИП “Семберија и 
Мајевица” Бијељина из реда оснивача.

II ОПИСПОСЛОВА

1. Управни одбор
Управни одбор доноси Статут предузећа, усваја 

програме рада и планове развоја, извјештаје о пословању 
и годишњи обрачун, усваја друге опште акте и одлучује 
о коришћењу средстава у складу са законом и врши и 
друге послове утврђене општим актима предузећа и 
Одлуком о оснивању.

III  МАНДАТ

Члан Управног одбора именује се на период до 
истека мандата садашњег сазива Управног одбора

IV  СТАТУС

1. Актом о именовању члан Управног одбора не 
заснива радни однос.

Члан Управног одбора остварује право на накнаду 
у складу са актима ЈИП “Семберија и Мајевица” 
Бијељина.

V  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

Општи услови за кандидата на мјесто из тачке I 
су:

-  да је држављанин Републике Српске или БиХ,
-  да је старије од 18 година,
-  да није отпуштан из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 
БиХ или ентитета, у периоду од три године прије 
дана објављивања овог конкурса,

 - да не служи казну, изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и 
да није под оптужбом тог Суда, а да се није 
повиновао налогу да се појави пред Судом (члан 
IX 1. Устава БиХ),

-  да се против кандидата не води кривични 
поступак,

-  да кандидат није осуђиван за кривична дјела која 
га чине неподобним за вршење дужности.

VI   ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА  
    КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидата за Управни одбор 
су:

-  висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,

-  познавање проблематике из дјелатности којом се 
бави правни субјект,

-  познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,

-  доказани резултати рада на ранијим пословима.

VII   СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидат не може обављати дужност, активности 
или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у 
складу са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 41/03). Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ (“Службени 
гласик Републике Српске”, број: 34/02 и 12/04) и Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”. број: 101/04, 42/05 и 118/05).

VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова:

-  биографију о кретању у служби, увјерење 
о држављанству, овјерену копију дипломе, 
овјерену копију личне карте, доказ о радном 
стажу, увјерење да се не води кривичан поступак, 
потписану и од надлежног органа, овјерену 
изјаву о испуњавању општих услова из алинеје 3. 
и 4. тачке V конкурса, потписану и од надлежног 
органа овјерену изјаву о непостојању сукоба 
интереса и друге доказе којима се потврђују 
знања и способности.

- увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати 
који су рођени ван подручја Републике Српске, 
лично ће доставити увјерење. За кандидате 
рођене у Републици Српској, а који уђу у ужи 
избор, Комисија ће увјерење тражити службеним 
путем од надлежног Центра јавне безбједности.

Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор 
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени.

 
IX    РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Пријаве се могу подносити лично или путем 
поште, на адресу: Скупштина општине Бијељина - 
Стручна служба Скупштине општине, Трг Краља Петра 
I Карађорђевића број 1. са назнаком “Комисији за 
избор”.

 
X ОБЈАВА КОНКУРСА

Јавни   конкурс  ће  се  објавити у  “Службеном   
гласнику  Републике Српске и дневном листу “Глас 
Српске”.

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-393/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 11. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05) 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. ДЦ-13/06.

Члан 1. ПРИСТУПА СЕ набавци под редним 
бројем: ДЦ-13/06.

 
Члан 2.

 
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 

вршиће се набавка следећих РАДОВА:
- РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, 

ГРИЈАЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ У СПОРТСКОЈ САЛИ 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “МИХАЈЛО ПУПИН” У 
БИЈЕЉИНИ, У УЛИЦИ АТИНСКОЈ -

Члан 3.

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

Члан 4.

Поступакјавне набавке је путем КОНКУРЕНТ-
СКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШ-
ТЕЊА О НАБАВЦИ.

Члан 5.

Поступак набавке ће се завршити  најдаље до 
07.12.2006.године, а завршетак радова се има обавити 
најкасније до 15.12.2006.године.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
СПОРТУ, конто 614310, позиција 44в.

Члан 7.

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

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: 02-370-1226/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

 
На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05) 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. СО-01/07.

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СО-
01/07.

Члан 2. 

За потребе Скупштине општине Бијељина, вршиће 
се набавка следећих УСЛУГА:

- ЛОТ1: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСЛАВЕ - 
ДОЧЕКА МЕЂУНАРОДНЕ НОВЕ 2007.ГОДИНЕ НА 
ГРАДСКОМ ТРГУ У БИЈЕЉИНИ, и

- ЛОТ2: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСЛАВЕ - 
ДОЧЕКА ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ 2007. ГОДИНЕ НА 
ГРАДСКОМ ТРГУ У БИЈЕЉИНИ.

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је 
предвиђених буџетских средстава (до бруто износа 
50.000,00 КМ за оба ЛОТА).

Члан 4.

Поступак јавне набавке је путем ПРЕГОВА-
РАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕ-
ШТЕЊА О НАБАВЦИ.

Члан 5.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до 
20.12.2006.године, а услуге ће се пружити 

-  за ЛОТ 1: са 31.12.2006.године на 01.01.2007.
године, и 

-  за ЛОТ 2: са 13.01. на 14.01.2007.године.
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Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују 
средства за предметну јавну набавку је: ТРОШКОВИ 
ОПШТИНСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА, конто 613900110, 
број потрошачке јединице: 0005110.

 
Члан 7.

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача су КВАЛИТЕТ 
ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА У ОКВИРУ ПОНУ-
ЂЕНИХ ЦИЈЕНА КОЈЕ НЕ МОГУ БИТИ ВЕЋЕ ОД 
ЛИМИТИРАНИХ СРЕДСТАВА.

Члан 8.

Комисија за вођење преговарачког поступка 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: 02-633-11/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27.11.2006.  године                                                        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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВИШАК И НАКНАДНИ 
РАДОВИ

Члан 1.

На преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења за набавку вишка и накнадних радова: 
Анекс главном Уговору број: 02.370-341/06 од 
25.04.2006.године а који ссодносе на радове редовног 
одржавања локалних и некатегорисаних путева и 
улица у насељу у 2006.ГОДИНИ на подручју општине 
Бијељина број : СКП-06-1/06, позван је, сходно закону, 
извођач радова из основног уговора ДОО “ Радиша “ 
Бијељина.

Члан 2.

Након разматрања понуде и  вођења преговарачког 
процеса прихваћена је понуда предузећа ДОО “ Радиша 
“ Бијељина са бруто цијеном од 37.945,00 КМ

Члан 3.

Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, не 
прелази 50% вриједности основног Уговора и као таква 
је прихватљива, јер одражава реално стање на тржишту 
роба и радова.

Члан 4.

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

 
  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-947/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27.11.2006.  године                                                        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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВИШАК РАДОВА

Члан 1.

На преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења за набавку вишка радова: Анекс главном 
Уговору број: 02.370-396/06 од 04.05.2006.године а 
који се односе на радове на пословима уређења излазно 
- улазних путних праваца и обале канала Дашнице у 
градском подручју број : СКП-19-1/06, позван је, сходно 
закону, извођач радова из основног уговора ДОО “ 
Патриот “ Бијељина.

Члан 2.

Након разматрања понуде  и вођења преговарачког 
процеса прихваћена је понуда предузећа ДОО “Патриот” 
Бијељина са бруто цијеном од 3.340,00 КМ

Члан 3.

Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, не 
прелази 50% вриједности основног Уговора и као таква 
је прихватљива.
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Члан 4.

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

 
  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-286/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38, Закоиа 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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ број: СКП - 51/06

Члан 1.

Због хитности, на убрзани преговарачки поступак 
без објављивања обавјештења за набавку радова: 
Санација мостовских ограда у граду и на локалним 
путевима преко канала на територији општине Бијељина 
број: СКП-51/06 позвани су следећи понуђачи:

1. ДОО ”Радиша”. Бијељина
5. ДОО “Бук - промет“, Еијељина
3. ДОО ”Бабић турс“, Ченгић - Бијељина

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда и вођења 
преговарачког процеса установљено је да услове из 
тендерске документагдије испуњавају све понуде, 
гдје је након завршених преговора, оцијењено да је 
најповољнији понуђач за радове из претходног члана 
сљедећи:

ДОО “ РАДИША “, БИЈЕЉИНА

Члан 3.

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
који није изабран има право да поднесе писмени 
прмговор у року од пет дана од дана пријема

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

Члан 4.

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

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-1211/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 01.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

 
 

На основу члана 51. и члаиа 12. став 1. тачка ц) 
Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник 
БиХ“, број: 49/04 и 19/05), и члана 30. став 3. Правилника 
о поступку набавка роба, вршења услуга и уступању 
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
5/05), Начелник општине Бијељина д о н о с и

О Д Л У К У

Прихвата се приговор Урбанистичког завода РС 
а.д. Бања Лука и прекида поступак јавне иабавке услуга 
број: ПУ - 07/0/5 - Измјене и допуне Просторног и 
Регулационих планова општине Бијељина и то услуге 
из тачке Лот - 1 - Израда измјене и допуне Просторног 
плана оппггине Бијељина до 30.11.2006. године и 
исти ће се наставити након поступка оглашавања у 
Службеном гласнику БиХ.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Урбанисхички завод РС а.д. Бања Лука поднио 
јс приговор против Одлуке о резултатима окончаног 
поступка јавне набавке број: ПУ - 07/06 и избору 
најповољнијег понуђача број: 02 - 363 - 68/06 од 
08.11.2006. године, који је дозвољен, благовремен и 
изјављен од овлаштеног лица.

Подносилац приговора истиче да је њихова понуда 
елиминисана због неовјерених копија одлука о усвајању 
просторних и регуглационих планова, а да у тендерској 
документацији копије тих одлука нису ни тражене, него 
је тражена само “Референс листа” - преглед урађених 
и усвојених просторних и регулационих планова у 
последњих 5 година.

Увидом у тендерску документацију и докумен-
тацију подносиоца приговора утврђено је да је приговор 
основан, те је и одлучено као у диспозитиву одлуке.

Приговор подносиоца да јe њихов представник на 
отварању понуда 31.10.2006, године незаконито удаљен 
није узет у разматрање јер у записнику о отварању 
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понуда у поступку јавне набавке ГТУ - 07/06 број: 
02.111 -324 - 1/06 од 31,10.2006. године није ништа у 
вези с тим констатовано. 

Приговор подносиоца да је чланом 2, Одлуке о 
резултатима окончаног поступка јавне набавке број; ПУ 
- 07/06 и нзбор најповољнијег понуђача број: 02 -363 - 
68/06 од 08.11.2006. године повријеђен члан 12. став 1. 
тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ, није основан, 
јер иако је број примљених прихватљивих понуда 
мањи од три уговорни оргак је приступио додјељивању 
уговора понуђачу чија понуда је задовољила 
критеријуме наведене у захтјеву за достављања понуда. 
искључиво из разлога јер је сматрао да је испуњен услов 
стварне конкуренције (за предметне услуге уговорни 
орган је већ једном поништио поступак јавне набавке).

Против ове Одлуке дозвољена је жалба Канцела-
рији за разматранње жалби Сарајево, у року од пет дана 
од дана пријема ове Одлуке.

 
  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-363-680/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

 

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 5/05 и 
6/06),  Начелник ошптине,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за ревизију идејне 

пројектне документације за изградњу моста на 
каналу “Дашница” у ул. Незнаних Јунака 

(код МУП-а) у Бијељини

I

У Комисију за ревизију идејне пројектне 
документације за изградњу моста на каналу “Дашница” 
у ул. Незнаних Јунака (код МУП-а) у Бијељини именује 
сс;

1. Ђорђо Вујановић, дипл.инг. грађевине
2. Драган Јовановић, дипл.инг. грађевине
3. Томица Стојановић, динл.инг. саобраћаја
4. Мехмед Побуђановић. ел.техничар

II

Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења,  
а објавит ће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина.

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-111-397/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 01.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

 

 На основу тачке 9. Наредбе о обавезној 
систематској дератизацији (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 6/02) и члана 51. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05 и 5/06) Начелник општине 
Бијељина,  д о н о с и

Н А Р Е Д Б У
О ОБАВЕЗНОЈ ЈЕСЕЊОЈ СИСТЕМАТСКОЈ 

ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
БИЈЕЉИНА

I

У циљу спречавања појаве и ширења заразних 
болести које преносе глодари обавезно је извршити 
јесењу систематску дератизацију на подручју 
општине Бијељина ( у даљем тексту “ систематска 
дератизација”).

Систематску дератизацију извршити у периоду од 
24.11.- 15.12.2006. године и то у:

1.  породично стамбени, помоћни и господарски 
објекти

2.  подрумске просторије стамбених зграда
З.  високошколске, школске и предшколске установе 

са пратећим објектима
4.  болница и остале здравствене установе
5.  кишна канализациона мрежа, са новоизграђеном 

канализационом мрежеом дужине око 6 км
6.  отворене површине ујавној употреби (паркови, 

стадиони, игралишта и пијаце)
7.  вјерски објекти и гробља
8.  депоније смећа
9.  Ободни канали у систему одбране од поплаве, са 

пратећим пропратним насипима (главни ободни 
канал, Мајевички ободни канал, Селиште и 
Дрина-Дашница-Сава) укупне дужине око 50 км.

10. Савски и Дрински одбрамбени насип са пратећим 
објектима (црпне станице и чуварнице) укупне 
дужине око 44 км

11. пропратни појас уз канал 1,11,111 рада система 
хидромелиорације дужине око 390 км

12. сви пословни објекти у области производње, 
ускладиштења промета угоститељства и 
услужних дјелатности у приватној, АД и 
друштвеној својини.

III

Радове на систематској дератизациј изводиће ДОО 
“ЕКО-БЕЛ” Трн (Лакташи) ул. Цара Душана бр. 84.
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IV

Трошкови извођења систематске дератизације 
из тачке II, алинеја 1,2,3,5,6,7,8,9,10. и 11. ове Наредбе 
падају на терет издвојених средстава у буџету општине 
Бијељина.

Трошкове извођења систематске дератизације 
из тачке II, алинеја 12 ове Наредбе падају на терет 
власника, односно корисника пословних објеката по 
цјеновнику из Уговора између општине као инвеститора 
и предузећа “ЕКО-БЕЛ” као извођача за примјењене 
препарате.

Остале услуге и материјали по Уговору између 
правног субјекта и извођача.

О извођењу систематске дератизације становни-
штво  ће   бити   обавјештено   путем средстава јавног 
информисања и плакатирањем.

V

Непридржавање одредби ове Наредбе у погледу 
онемогућавања несметаног извођења систематске 
дератизације предузеће се мјере утврђене казненим 
одребама члана 60. став 1. тачка 2. и члана 61. став 1. 
тачка 7. Закона о заштити становништва од заразних 
болести (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
10/95).

VI

0 спровођењу ове Наредбе стараће се надлежне 
инспекцијске службе Одјељење за инспекције.

VII 

Ова Наредба објавиће се у “Службеном гласнику 
општине Бијељина”.

 
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-014-1-630/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24.11.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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