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Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLIV

16. новембар 2007. ГОДИНЕ

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Начелник општине Бијељина, дана 08. новембра
2007. године, д о н и о j e

ОДЛУКУ
О РЕДОВНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ,
ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

БРОЈ 28/2007

члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06 и 70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине
Бијељина”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ДД -24-12-П1/07
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ДД - 24-12-Ш/07

I
Редовни попис имовине, потраживања и обавеза
општине Бијељина обавиће се на начин и у роковима
утврђеним Правилником о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 25/06).
Стање на попису своди се на стање на дан 31.
децембар 2007. године.
II
Попис из претходне тачке ове Одлуке обавиће
пописне комисије које ће посебним актима образовати
Начелник општине.
Централна пописна комисија ће извјештај о
попису са приједлогом одлуке о усвајању извјештаја
доставити Начелнику општине најкасније до 27.јануара
2008. године.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-317/07		
Бијељина, 		
Датум, 08.11.2007. године

Број 28 - Страна 557

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка услуга:
Израда техничке документације, пројекта вањског
уређења центра за високо образовање у Бијељини
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке je 30.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства je: Инвестиције у високошколске установе
,број потрошачке јединице: 0005210, економски код:
821 622.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 23.11.2007.године, a крајњи рок
завршетка je 31.12. 2007.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача je НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.
VII

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној
самоуправи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и

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

VII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

Број: 02-404-302/07		
Бијељина, 		
Датум, 02.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VIII

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-304/07		
Бијељина, 		
Датум, 05.11.2007. године

Ha основу члана члана 72. 3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06
и 70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ДД -24-21/07
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ДД - 24-21/07
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка услуга:
Превоз чланова хора „Србадија” и уредништва
часописа „Српска вила” у Куманово
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке je 2.500,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Остале уговорене услуге, сарадња са
другим општинама, број потрошачке јединице: 0005210,
економски код: 613.900.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама радова, услуга
и роба (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 01/07 ),
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА
бр. ДД 24-24/07
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
ДД 24-24/07
Члан 2.
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка непредвиђених радова:
Непредвиђени лимарски радови на изградњи Центра за
високо образовање у Бијељини.
Члан 3.

За предметну јавну набавку спровешће се
Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења о
набавци.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке je: 56.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства општине Бијељина je: Инвестиције у
високошколске установе, потрошачка јединица:0005210,
економски код: 821220.

V

Члан 4.

Предвиђени
почетак
реализације
уговора
има се обавити најкасније од 08.11.2007.године, a
крајњирокзавршеткаје 11.11. 2007.године.

За предметну јавну набавку радова спровешће се
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК, БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА.

VI

Члан 5.

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача je НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.

Реализација уговора има се обавити no динамичком
плану

IV

16. 11. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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Члан 6.

Члан 6.

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

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

Члан 7.

Члан 7.

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-321/07		
Бијељина, 		
Датум, 14.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-404-320/07		
Бијељина, 		
Датум, 04.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама радова, услуга
и роба (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 01/07 ),
Начелник општине д о н о с и

Ha основу чланачлана 72. 3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06
и 70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ НАКНАДНИХ РАДОВА
бр. ОДД 01-1/06

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-14-1/07

Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
ОДД 01-1/06
Члан 2.
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка накнадних радова: Накнадни
радови изградње септичке јаме, упојног бунара и
водомјерног шахта.
Члан 3.
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке je: 12.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства општине Бијељина je: Инвестиције у
образовању, потрошачка јединица:0005210, економски
код: 615200.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
СКП-14-1/07
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова:
Изградња водоводне мреже у МЗ Општине
Бијељина
(СУФИНАНСИРАЊЕ
50%
МЈЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА)
ЛОТ 1:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОДОВОДНЕ .

ЛОТ 2:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ .

Члан 4.
За предметну јавну набавку радова спровешће се
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК, БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА.

ЛОТ 3:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA .

Члан 5.

ЛОТ 4:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA .

Реализација уговора има се обавити до 06.12.2007.
године

ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕ
МРЕЖЕ HA ПОДРУЧЈУ МЗ „ЛЕДИНЦИ”
УЛ.СЕМБЕРСКИХ РАТАРА У ДУЖИНИ ОД
Л=192 М

ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛ

HA ПОДРУЧЈУ МЗ „ЛЕДИНЦИ”
УЛ.СЕМБЕРСКИХ РАТАРА У ДУЖИНИ ОД Л=
223 М

ПРОШИРЕЊЕ ДИ
ПОДРУЧЈУ МЗ „ДВОРОВИ” ЗАСЕОК БУЏАК
У ДУЖИНИ ОД Л= 1.132 М
ПОДРУЧЈУ МЗ „ДВОРОВИ” НАСЕЉЕ
КОРПАРА У ДУЖИНИ ОД Л=320

ПРОШИРЕЊЕ ДИ
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ЛОТ 5:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA .

ЛОТ 6:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA .

ЛОТ 7:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД. МРЕЖЕ .

ЛОТ 8:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA .

Службени гласник Општине Бијељина

ПОДРУЧЈУ МЗ „ДВОРОВИ” НАСЕЉЕ
„ДИЈЕЛОВИ” У ДУЖИНИ ОД Л=63 М
ПОДРУЧЈУ МЗ „ДВОРОВИ” ЗАСЕОК
БАКРАЧИЋ У ДУЖИНИ ОД Л=473 М

16. 11. 2007.

ПРОШИРЕЊЕ
формирати
ДИЈЕЛА
накнадно,
ВОД.МРЕЖЕ
доношењем
HA посебног ријешења.
VIII
Одлука
ступа на HA
снагу даном доношења,
ПРОШИРЕЊЕОва
ДИЈЕЛА
ВОД.МРЕЖЕ
a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД. МРЕЖЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
HA ПОДРУЧЈУ МЗ „ДВОРОВИ” ЗАСЕОК
Број: 02-404-318/07		
НАЧЕЛНИК
ЈОВИЧИЋИ У ДУЖИНИ ОД Л= 216 М
Бијељина, 		

ПОДРУЧЈУ МЗ „В. ОБАРСКА” ЗАСЕОК
МИЉЕВИЋИ У ДУЖИНИ ОД Л= 264 М

Датум, 14.11.2007.
године
ПРОШИРЕЊЕ
ДИЈЕЛА
ВОД.МРЕЖЕ HA

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ЛОТ 9:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA .

ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA
ПОДРУЧЈУ МЗ” СОКОЛСКИ ДОМ” УЛ. КНЕЗ
ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ У ДУЖИНИ ОД Л= 93 М
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
ЛОТ10:ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД. МРЕЖЕ HA
ПОДРУЧЈУ МЗ „ ГАЛАЦ” УЛ.КРАЉА ТВРТКА чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
У ДУЖИНИ ОД Л= 60 М
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
ЛОТ11:	ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA .
ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07 ),
ПОДРУЧЈУ МЗ ”БАТКОВИЋ” ЗАСЕОК
Начелник општине д о н о с и:
”ГАЈИЋИ” У ДУЖИНИ ОД Л= 2530 М
ЛОТ12:ПРОШИРЕЊЕ ДИЈЕЛА ВОД.МРЕЖЕ HA
ПОДРУЧЈУ МЗ ”БАТКОВИЋ” ЗАСЕОК”
ЛИПОВИЦА” У ДУЖИНИ ОД Л= 180 М

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ОП-19/07

III

I

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке који се обезбјеђује из буџета
општине je 45.775,00 KM ( Лот 1: 1.725,00 KM, Лот 2:
2.050,00 KM, Лот 3: 8.750,00 KM, Лот 4: 2.800,00 KM, Лот
5: 550,00 KM, Лот 6: 3.550,00 KM, Лот 7: 1.950,00 KM,
Лот 8: 2.375,00 KM, Лот 9: 650,00 KM, Лот 10: 500,00
КМ,Лот 11: 18.500,00 KM, Лот 12: 2.375,00 KM)

У поступку јавне набавке роба: Набавка службене
одјеће и обуће и то:

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је:Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 821600.
IV
За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

набавку

спровешће

се

V

Лот1:	Набавка службене одјеће и обуће за раднике .
Лот2:	Набавка службене одјеће и обуће за остале .

Набавка службе

комуналне полиције

Набавка службене

униформисане раднике Административне
службе општине Бијељина, путем
конкурентског захтјева са додатним
објављивањем обавјештења, понуде није
доставио ниједан понуђач.
II

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б, подтачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ.
III

Крајњи рок завршетка реализације уговора je
01.06.2008.године.

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

VI

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача je:
Најнижа цијена одговарајуће понуде
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се

Број: 02-404-285/07		
Бијељина, 		
Датум, 08.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Службени гласник Општине Бијељина

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка о набавци, a која се односи на набавку
радова”Пројектовање и изградња вишепородичног
стамбеног објекта за смјештај породица погинулих
бораца и инвалида у Амајлијама no систему „Кључ у
руке”, понуде су доставили следећи, понуђачи:
1.
2.
3.
4.

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
je да опште услове из тендерске документације не
испуњава ни једна понуда.
III
Поступак се ОБУСТАВЈБА, сходно члану 12. став
1. тачка б, подтачка 2. Закона о јавним набавкама БиХ.
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право да поднесе писмени
приговор у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси писмено Начелнику општине
Бијељина.
V

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
je да опште услове из тендерске документације
испуњавају следећи понуђачи:
1. АД „Интал Милићи” Милићи
2. ДОО „Бук - промет” Бијељина
3. ДОО „Астра План “Брчко
док понуда понуђача ДОО “Жеграп” не испуњава
услове, јер не посједује лиценцу за пројектовање, тако
да њихова понуда није ушла у поступак вредновања.
III
Ha основу критеријума дефинисаних као:
а) понуђена цијена�������������������������������������������� 80 бодова
б) рок изградње����������������������������������������������� 20 бодова
извршено je вредновање и утврђена ранг листа:

Број: 02-404-304/07		
Бијељина, 		
Датум, 08.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

р/бр

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гласник> општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

АД „Интал Милићи” Милићи
ДОО„Жеграп” Бијељина
ДОО „Бук - промет” Бијељина
ДОО „Астра План “Брчко

Бодови за рок
извођење радова
Укупно
бодова

У поступку јавне набавке услуга: Превоз чланова
хора “Србадија” и уредништва часописа “Српска
вила” у Куманово путем конкурентског захтјева
без додатног објављивања обавјештења, понуде су
доставила три понуђача:
1) ДОО ”Мармарас турс” Бијељина
2) ДОО ”Самарџић” Бијељина
3) ДОО ”Јешо турс” Бијељина

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број БиЗ 03-2/07

Бодови за
вредност

I

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник
општине д о н о с и :

Рок извођења

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ДД 24-21/07

Број 28 - Страна 561

Вриједност
понуде у KM

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07 ),
Начелник општине д о н о с и:

Назив понуђача

16. 11. 2007.

1. АД ”Интал Милићи”

259.850,00 70 дана 29,48

8,89 38,37

2. ДОО”Бук - Промет”

271,000,00 120 дана 28,54

5,19

33,73

3. ДОО”Астра план” Брчко 348.658,14 110 дана 21,97

5,93

27,90

IV
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, БРОЈ: 101/04 и 42/05), чллана 38.
Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41.

Ha основу ранг листе из члана Шове Одлуке и
Записника Начелника општине Бијељина број:02-404260/07 од 31.10.2007.(који je саставни дио ове одлуке )
изабран je најповољнији понуђач :
ДОО ”БУК - ПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА= 271.000,00 КМ
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Службени гласник Општине Бијељина
V

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени пригову року од пет дана
од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, a може
се изјавити и на записник код овог органа.
VI
Ова
Одлука
ступа
на
снагу
даном
доношења, a објавиће се у “Службеном гласнику
општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-260/07		
Бијељина, 		
Датум, 05.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи
(“Сл.гласник PC”, БРОЈ:101/04 и 42/05), чллана 38.
Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник
општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ДД 24-15/07
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци
поступка о набавци, a која се односи на набавку роба:
Набавка ужине за ромску дјецу до 31.12.2008. године,
понуду je доставио понуђач:
1.

ДОО “МИЛ-ПЕК” Угљевик

да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, a може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-280/07		
Бијељина, 		
Датум, 06.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП 49-10/07
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
поступка са додатним објвљизањем обавјештења о
набавци a која се односи на јавну набавку радова:
Изградња паркинг простора у кругу техничке школе
“Михајло Пупин” сходно Закону о јавним набавкама,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1) ДОО “БИЈЕЉИНА ПУТ” БИЈЕЉИНА
7.120,65 KM
2) ДОO “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“ ДОЊА ТРНОВА 9.764,43 KM
II

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
je да иста испуњава опште услове из тендерске
документације, гдје je након извршеног поступка
вредновања a на основу критеријума најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде утврђено je да je
најповољнија понуда,
ДОО “МИЛ-ПЕК” Угљевик
бруто цијена

16. 11. 2007.

=16.940,00 KM -

III
Против ове одлуке кандидат - понуђач има право

Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено je да исте испуњавају услове из тендерске
документације. Након извршеног поступка врједновања,
a на основу критеријума -најнижа цијена, оцијењено
да je најповољнији понуђач за набавку радова из
претходног става следећи:
ДОО “БИЈЕЉИНА ПУТ” БИЈЕЉИНА
7.120,65 KM
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени пригову року од пет дана

16. 11. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

Број 28 - Страна 563
III

од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, a може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV

Против ове одлуке дозвољен je приговор у року
од пет дана од дана пријема исте .Приговор се подноси
Начелнику општине.
IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a биће објављена у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a биће објављена у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-279/07		
Бијељина, 		
Датум, 07.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП 31/07

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-274/07		
Бијељина, 		
Датум, 14.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06),
Начелник општине д о н и о je

ОДЛУКУ
о одређивању листе стручних лица са које се
именовањем формирају комисије за вршење
техничке контроле техничке документације из
области високоградње чију израду je вршило
ЈД “Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина

I

I

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка a која се односи на јавну набавку
радова:”Набавка и уградња нових семафорских уређаја”
сходно Закону о јавним набавкама, понуде су доставили
следећи понуђачи:

У Комисије за вршење техничке контроле техничке
документације именоваће се следећа лица:

1) ДОО “ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ” ДОБОЈ
92.305,00КМ
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
je да иста испуњава услове из тендерске документације.
Након извршеног поступка врједновања, a на основу
критеријума -најнижа цијена и чињенице да je
задовољена транспарентност (јавна набавка објављена
у Сл. гласнику БиХ бр.75/07) и да на тржишту постоји
само један понуђач за поменуту врсту радова(за
отворени поступак јавне набавке у 2005. 2006.И 2007.
ДООТелефонија Видаковић се пријављивала као једини
понуђач) опјењено je да je најповољнији понуђач :
1) ДОО “ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ” ДОБОЈ
92.305,00 КМ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Драган Јовановић, дипл.инг.инж.грађ.
Жељка Коралија, дипл.инг.арх.
Миро Петричевић, дипл.инг.арх.
Бојана Вујавић, дипл.инг.арх.
Миленко Лукић, дипл.инж.ел. (П.П.З.
Ђорђо Вујановић, дипл.инж.грађ.
Васо Благојевић, дипл.инж.ел.
Зоран Андрић, дипл.инж.ел.
мр. Душан Лукић, дипл.инж.маш.
Душан Јелисић, дипл.инж.маш.
II

Комисије су дужне да при вршењу техничке
контроле, сачине записнике и дају стручна мишљења,
односно поступају у складу са одредбама члана 105.
Закона о уређењу простора.
III
Чланови Комисија, за свој рад имају право на
новчану накнаду.
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Службени гласник Општине Бијељина
IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1237/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 18. Закона о предузећима
(“Службени гласник Републике Српске, број: 24/98,
62/02, 66/02, 38/03, 97/04) и члана 51. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина,
д о н и о je

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ
ПОСЛОВНОЕ ПРОСТОРА, УРЕЂАЈА
И ОПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУЖНИХ И
ПРОИЗВОДНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

16. 11. 2007.

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”,број:101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 4. и члана 5. Упутства о
провођењу поступка редовне анализе организације и
систематизације радних мјеста у Административној
служби општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”,број: 15/07 ), Начелник општине Бијељина
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА
о именовању комисије за провођење
поступка редовне анализе организације
и систематизације радних мјеста у
Административној служби општине Бијељина
I
У Рјешењу
о
именовању
комисије
за
провођење поступка редовне анализе организације и
систематизације радних мјеста у Административној
служби општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”,број: 19/07 ), тачка I под редним бројем 2.
и 7. мијења се и на мјесто Ђурђије Ђукић и Милисава
Лакића као чланова, именују се:
- Саво Бојановић, дипл. правник, за члана
- Синиша Кајмаковић, проф. ОНО, за члана

I

II

Именује
се
Комисија
за
утврђивање
испуњености услова у погледу пословног простора,
уређаја и опреме за обављање услужних и производних
дјелатности у саставу:
1. БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ, предсједник
2. МИОДРАГ МИЛИНКОВИЋ, члан
3. МЛАЂЕН ЈОВАНОВИЋ, члан
4. ЂОРЂО ВУЈАНОВИЋ, члан
5. НЕЂО ВУКОВИЋ, члан

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-10/07		
Бијељина, 		
Датум, 07.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Задатак Комисије je да утврди испуњеност услова
у погледу пословног простора, уређаја и опреме за
обављање услужних и производних дјелатности. За
свој рад Комисија je одговорна Начелнику општине и
начелнику Одељења за привреду и пољопривреду.
III
Комисија се именује на период од једне године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-171/1-76/07		
Бијељина, 		
Датум, 06.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 24. Закона о буџетском систему
Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 96/03, 14/04, 34/06, 67/05 и 128/06 ), члана
43. Закона о локалној самоуправи ,( “Службени гласник
Републике Српске”број: 101/04, 42/05 и 118 /05 ) и члана
51. алинеја 19. Статута општине Бијељина ( “ Службени
гласник општине Бијељина “, број: 5/05, 6/05 и 6/06 ),
Начелник општине Бијељина дана 05.11.2007. године
д о н и о je:

УПУТСТВО
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ РАСПРАВА О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. УВОДНА ОДРЕДБА

16. 11. 2007.
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Члан 1.

Члан 5.

Сврха и циљ овог Упутства, подручје примјене,
везе са другим документима, дефиниције, ознаке,
симболи и скраћенице употријебљене у овом Упутству
су следећи:

Урадити Обавјештење за грађане и буџетске
кориснике, кориснике гранта о приступу овом
Документу, у обавјештењу утврдити термине одржавања
састанака као и мјесто одржавања.

I СВРХА И ЦИЉ

Члан 6.

Ово Упутство се односи на унапређење
транспарентности јавних финансија и пристуи
организовању јавних расправа на тему “Припрема
буцета“, имајући у виду да je Буџет један од
најважнијих докумената за функционисање локалне
управе и обезбеђење услова за задовољавање општих и
заједничких потреба.

Активирати сараднике за рад у Мјесним
заједницама како би се грађани упознали са Нацртом
буџета - подјела материјала.

1. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ
Упутство се примјењује у поступку одржавања
јавних расправа о Буџету општине Бијељина.
2. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
Приликом израде овог Упутства кориштени су
следећи закони:
2.1. Закон о буџетском систему Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
96/03, 14/04, 34/06, 67/05 и 128/06 )
2.2. Закон о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и
118/05).
3. ДЕФИНИЦИЈЕ, ОЗНАКЕ, СИМБОЛИ И
СКРАЋЕНИЦЕ
АСО - Административна служба општине
ОДФ - Одјељење за финансије
ПОБ - Приједлог Одлуке о буџету
ЈРНБ - јавна расправа о нацрту буџету
II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Одјељење за финансије у сарадњи са Начелником
општине организује јавну расправу на којој грађани дају
своје сугестије и приједлоге на Нацрт буџета општине.

Члан 7.
Прикупити информације на организованим
расправама, евидентирати приједлоге о капиталним и
другим пројектима, размотрити приједлоге и разврстати
их no функционалној класификацији.
Након што се размотре приједлози, радна група
за организовање и праћење јавне расправе о буцету
предлаже листу приједлога које треба укључити у
буџет, a остале евидентирати у вишегодишња капитална
улагања. Извјештај о резултатима јавне расправе
се доставља Начелнику општине и руководиоцима
организационих јединица.
Члан 8.
Уградити основане приједлоге са јавних расправа
у буџет и израдити Приједлог Одлуке о буџету радни материјал, те упутити Начелнику општине на
разматрање.
Члан 9.
Утврдити Приједлог Одлуке о буџету и Одлуке о
извршењу буџета и упутити Скупштини на претрес и
усвајање.
Члан 10.
Јавну расправу спроводи комисија коју на
приједлог Одјељења за финансије именује Начелник
општине.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.

Члан 11.

Нацрт буџета општине Бијељина се објављује у
“Семберским новинама”, на огласној табли АСО као и
у просторијама Библиотеке, Галерије, Дома омладине и
др.

Ово Упутство ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина.’’

Члан 4.
Обезбиједити веће учешће грађана у доношењу
овог документа, упознати грађане са предложеним
Нацртом буџета кроз организоване сатанке у Мјесним
заједницама, те презентирати основне информације о
буџету.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-400-5/07		
Бијељина, 		
Датум, 05.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Ha основу члана 47. став 2. алинеја 4. Пословника
Скупштине општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 7/05 и 19/07) и члана 6.
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним
таксама (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 19/07), Комисија за прописе Скупштине општине
Бијељина на сједници одржаној дана 12. новембра
2007. године, утврдила je пречишћен текст Одлуке о
комуналним таксама (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 9/05, 3/06, 8/06, 22/06, 13/07, 19/07.
20/07 и 23/07), у којем je назначен дан ступања на снагу
наведене Одлуке.
Пречишћен текст Одлуке о комуналним таксама
чине: Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
комуналним таксама (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 3/06), Одлука о допунама Одлуке о
комуналним таксама (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 8/06), Одлука о измјенама и допунама
Одлуке о комуналним таксама (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 22/06), Одлука о допунама
Одлуке о комуналним таксама (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 13/07), Одлука о измјенама
и допунама Одлуке о комуналним таксама (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 19/07), Исправка
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним
таксама (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 20/07) и Одлука о измјенама и допунама Одлуке
о комуналним таксама (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 23/07) у којима je означен дан ступања
на снагу ових одлука.

7.
8.

16. 11. 2007.

Комунална такса за изградњу грађевинског
објекта приликом добијања одобрења за
изградњу,
Боравишна такса за привремени боравак
у хотелима, мотелима, преноћиштима,
камповима у кућној радиности.
Члан 3.

Поред олакшица и ослобађања прописаним
члановима 4, 8, 9. и 11. Закона о комуналним таксама
и плаћања таксе на истакнуту фирму ослобађају се
власници предузећа или радње сразмјерно проценту
учешћа у власништву:
• чланови уже породице погинулог борца
у износу од 100% од износа прописаног
Тарифом;
• војни инвалиди од I до V категорије у износу
од 80% од износа прописаног Тарифом;
• војни инвалиди од VI до X категорије у
износу од 40% од износа прописаног
Тарифом;
• цивилне жртве рата у износу од 50% од
износа прописаног Тарифом;
• новоосновани привредни субјекти у првој
години пословања у износу од 50% од износа
прописаног Тарифом.

Комуналне таксе се плаћају за коришћење предмета
и услуга који су утврђени Тарифом комуналних такса
која je саставни дио ове Одлуке, a у складу са оредбама
Закона о комуналним таксама.

Поред олакшица и ослобађања наведених у ставу
1. овог члана, плаћања комуналне таксе за привремено
постављање монтажних објеката (киоска), за заузимање
јавне површине ради постављања дјечијих аутића,
покретних тезги на Тргу Краља Петра I Карађорђевића
за новогодишње и осмомартовске празнике ослобађају
се:
• породице погинулих и заробљених бораца
и несталих лица PC и РВИ I и II категорије
у износу од 30% од износа прописаног
Тарифом;
• РВИ III, IV и V категорије у износу од 20% од
износа прописаног Тарифом.

Члан 2.

Члан 4.

Ha подручју општине Бијељина прописују се
комуналне таксе како слиједи:

Наплату таксе за кориштење простора за паркирање
аутомобила и њихових приколица на мјестима која за то
одреди општински орган надлежан за те послове, врши
овлаштено правно лице према уговору са Општинском
управом - Одјељење за стамбено-комуналне послове, a
средства ће бити намијењена за комуналну и заједничку
потрошњу.
Разрез и наплату таксе за истакнуту фирму,
рекламну ознаку или натпис из тарифног броја 5. Тарифе
врши Пореска управа - Подручна јединица Бијељина.
Пореску пријаву за комуналну таксу подносе
правна и физичка лица Пореској управи-Подручној
јединици Бијељина и то најкасније до 31. марта године
за коју се такса плаћа.
Општинском
удружењу
самосталних
привредника издвајаће се 1,5% од наплаћеног
износа.

ОДЛУКA
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
(пречишћен текст)
Члан 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комунална такса за заузимање јавне површине,
односно
простора
испред
пословних
просторија,
Комунална такса за паркирање моторних
возила и њихових приколица на одређеним
просторима,
Комунална такса за држање музике уживо у
угоститељским и другим објектима,
Комунална такса за кориштење површина за
привремену употребу,
Комунална такса за истакнуту фирму,
Комунална такса за коришћење апарата за
друштвене игре у угоститељским и другим
објектима,

16. 11. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
Члан 5.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о комуналним таксама (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 2/2002,1/2003, 2/2004
и 4/2005).
Члан 6.
Ова Одлука објавиће се у “Службеном гласнику
општине Бијељина”, a примјењиваће се од 01. јануара
2006. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-022-111/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ТАРИФА
КОМУНАЛНИХ ТАКСА KOJE СЕ ПЛАЋАЈУ
HA ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Тарифни број 1.
Заузимање јавне површине, односно простора
испред пословних просторија (дневно се плаћа)
а) За заузеће јавних површина за продају
сладоледа, сјеменки, кикирикија, кестења, разгледница,
лутрија, старе штампе, књига, бижутерије и сл. дневно
се плаћа пo 1 м2
• Прва зона������������������������������������������������1,50 KM
• Друга зона����������������������������������������������1,00 KM
• Трећа зона����������������������������������������������0,70 KM
б) За привремено постављање монтажних објеката
(киоска) мјесечно се плаћа пo 1 м2
• Прва зона����������������������������������������������10,00 KM
• Друга зона����������������������������������������������8,00 KM
• Трећазона ����������������������������������������������6,00 KM
в) За привремено постављање монтажних објеката
(гаража) плаћа се мјесечно пo 1 м2 ����������������������2,00 KM
г) За постављање столова испред угоститељских
радњи, кафана и посластичарница у периоду од 01. маја
до 30. септембра плаћа се дневно пo 1 м2
Прва зона
• до10м2 ����������������������������������������������������1,00 KM
• од 10м2 до 100 м2������������������������������������0,90 KM
• преко 100 м2 ������������������������������������������0,80 KM
Друга зона
• до10м2 ����������������������������������������������������0,70 KM
• од 10м2 до 100 м2������������������������������������0,60 KM
• преко 100 м2 ������������������������������������������0,50 KM
Трећа зона
• до10м2 ����������������������������������������������������0,40 KM
• од 10м2 до 100 м2������������������������������������0,30 KM
• преко 100 м2 ������������������������������������������0,20 KM
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За постављање столова испред угоститељских
радњи, кафана и посластичарница односно монтажних
љетних башти у периоду од (01. октобра до 30. априла
плаћа се 50% од наведеног износа.
д) За заузеће јавних површина испред самосталних
трговинских радњи дневно се плаћа пo 1 м2
• Прва зона������������������������������������������������0,90 KM
• Друга зона����������������������������������������������0,80 KM
• Трећа зона����������������������������������������������0,70 KM
ђ) За заузимање јавне површине за постављање
реквизита и забавних радњи које се врше од мјеста до
мјеста дневно се плаћа пo 1 м2������������������������������4,50 KM
е) За одлагање и држање грађевинског и другог
материјала дневно се плаћа за 1 м2
• тротоар и зелена површина������������������1,80 KM
• коловоз ��������������������������������������������������4,50 KM
• одлагање земљишног ископа прекопанејавне
површине пo м1������������������������������������1,00 KM
ж) За постављање рекламних паноа, мурала и
свјетлећих реклама плаћа се мјесечно
• до 1 м2
једнострано����������������������������������������5,00 KM
двострано ����������������������������������������10,50 KM
• од 1 м2 до 2 м2
једнострано��������������������������������������10,00 KM
двострано ����������������������������������������15,00 KM
• од 2 м2 до 4 м2
једнострано��������������������������������������30,00 KM
двострано ����������������������������������������42,00 KM
• од 4 м2 до 8 м2
једнострано��������������������������������������37,50 KM
двострано ����������������������������������������53,00 KM
• од 8 м2 до 15 м2
једнострано��������������������������������������75,00 KM
двострано ����������������������������������������90,00 KM
• од 15 м2 до 30м2
једнострано������������������������������������112,50 KM
двострано ��������������������������������������135,00 KM
• од 30 м2 до 50м2
једнострано������������������������������������168,70 KM
двострано ��������������������������������������202,50 KM
• преко 50м2
једнострано������������������������������������253,00 KM
двострано ��������������������������������������303,70 KM
з) Ako се рекламни пано, мурал или свјетлећа
реклама поставља испред сопствених (властитих)
пословних простора мјесечна такса умањује се за 50%
износа из претходног става.
и) За заузимање јавне површине ради постављања
дјечијих аутића плаћа се мјесечно ������������������300,00 KM
За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I
Карађорђевића, ради постављања покретних тезги за новогодишње
празнике плаћа се за одобрени период�����������������������������300,00 KM
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За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I
Карађорђевића, ради постављања покретних тезги за осмомартовске празнике плаћа се за одобрени период ���������150,00 KM
ј) За заузимање јавне површине у градском парку,
ради постављања забавног парка (дјечији град) плаћа се
мјесечно��������������������������������������������������������������500,00 KM
За заузимање јавне површине у градском парку ради
постављања дјечијих аутића плаћа се мјесечно���������200,00 KM
к) За заузимање јавне површине за одржавање
манифестација, промоција и слично плаћа се дневно пo
1м2����������������������������������������������������������������������������2,50 KM
За заузимање јавне површине за одржавање
манифестација, промоција и сл. у хуманитарне сврхе
комуналне таксе се не плаћају.
НАПОМЕНА: Уговор о уступању забавног парка
у кругу градског парка у Бијељини, који je закључен
прије ступања на снагу ове Одлуке, примјењиваће се до
истека времена на којије закључен.
Тарифни број 2.
За коришћење једног мјеста на такси стајалишту
плаћа се мјесечно:
I зона - у улицама Гаврила Принципа, Николе
Тесле, Карађорђева (аутобуска станица), Српске
Војске (испред болнице)����������������������������50,00 KM
II зона - у улицама Кнегиње Милице, Јована
Дучића и Његошева������������������������������������40,00 KM
III зона - Трг Ђенерала Драже Михајловића и Ул.
Жртава фашистичког терора ��������������������30,00 KM
IV зона - улица Мајевичка и Карађорђева (код
Дирекције за изградњу и развој града), Јања
(центар)��������������������������������������������������������20,00 KM
V зона - Дворови, Јања (Ул. Косовска), Агротржни центар����������������������������������������������10,00 KM
Путеви и саобраћај
a) Ванредни превоз - накнада за теретна возила
која врше доставу робе на подручју града за период 6
мјесеци
• до 3,5 тоне укупне носивости ����������40,00 KM
• до 6 тона укупне носивости ��������������60,00 KM
• до 15 тона укупне носивости ������������80,00 KM
• изнад 15 тона укупне носивости������100,00 KM
б) За давање сагласности за локацију и изградњу
прикључка на локалном некатегорисаном путу и улици
у насељу
• за физичка лица СТР, СЗР и СУР ����50,00 KM
• за правна лица (привремени објекти, стамбенопословни, изградња пољопривредних објеката)
������������������������������������������������������������300,00 KM

16. 11. 2007.

в) За давање сагласности за полагање
инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, ПТТ, електро-инсталација) кроз труп пута и
путне објекте
• са прекопом некатегорисаног трупа
пута ����������������������������������������������������200,00 KM
• са прекопом градске улице трупа
пута ����������������������������������������������������300,00 KM
• са подбушивањем локалног некатегорисаног
трупа пута ����������������������������������������100,00 KM
• са подбушивањем градске улице трупа
пута ����������������������������������������������������150,00 KM
• разни прикључци на стамбене
објекте��������������������������������������������������50,00 KM
• разни прикључци за пословне
објекте������������������������������������������������100,00 KM
г) За давање сагласности за прелазак далековода
изнад локалног некатегорисаног пута ������������100,00 KM
д) За давање сагласности за полагање
инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, ПТТ и електро-инсталације) паралелно са
осовином пута
• у асфалтном дијелу коловоза no м1����3,00 KM
• у банкини коловоза пo м 1�������������������1,00 KM
• у путном појасу пo м1 ��������������������������0,50 KM
ђ) За издавање лиценце и легитимације плаћа се:
• Лиценце “Б” и “Д” за превозника������50,00 KM
• Лиценце “Б” и “Д” за возило��������������50,00 KM
• Легитимације за возача моторног
возила ��������������������������������������������������20,00 KM
Тарифни број 3.
За држање музике уживо у угоститељским и
другим објектима на име комуналне таксе плаћа се
дневно����������������������������������������������������������������������9,00 KM
НАПОМЕНА:
Под угоститељским објектима у смислу овог
тарифног броја подразумијевају се како сами пословни
локали (кафане, гостионице, ресторани, клубови),
истурена пословна мјеста (баште, терасе и сл.).
Такса пo овом тарифном броју плаћа се унапријед
тако што je обвезник дужан Одјељењу за стамбенокомуналне послове пријавити кориштење музике прије
њеног почетка рада на основу потписаног Уговора.
Тарифни број 4.
За кориштење површина за привремену употребу
- (покретни бифеи, грилови и сл.) плаћа се дневно
пo 1 м2����������������������������������������������������������������������4,50 KM
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја плаћа се унапријед
за одобрени период Одјељењу за стамбено-комуналне
послове.

16. 11. 2007.
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Тарифни бр. 5.

и) Пројектна предузећа����������������������������400,00 KM

За сваку истакнуту фирму плаћа се комунална
такса у годишњем износу и то:

ј) Предузећа за приказивање филмова ��100,00 KM

1. Предузећа
а) Предузећа из области индустрије и
грађевинарства
• мала предузећа (до 10 запослених
радника)����������������������������������������������200,00 KM
• средња предузећа (од 10-50 запослених
радника)����������������������������������������������300,00 KM
• велика предузећа (преко 50 запослених
радника)����������������������������������������������400,00 KM
б) Предузећа из области електроиндустрије и
електродистрибуције ��������������������������������������3000,00 KM
в) Предузећа из области пољопривреде, лова и
риболова
• мала предузећа (до 10 запослених
радника)����������������������������������������������100,00 KM
• средња предузећа (од 10-50 запослених
радника)����������������������������������������������200,00 KM
• велика предузећа (преко 50 запослених
радника)����������������������������������������������300,00 KM
г) Предузећа из области занатства
и задруге��������������������������������������������������������������100,00 KM
д) Предузећа за превоз путника
и робе������������������������������������������������������������������300,00 KM
ђ) Предузећа из области телекомуникација
и ПТТ-а�������������������������������������������������������������3000,00 KM
е) Предузећа из области трговине
• мала предузећа (до 10 запослених
радника)����������������������������������������������300,00 KM
• средња предузећа (од 10-50 запослених
радника)��������������������������������������������1000,00 KM
• велика предузећа (преко 50 запослених
радника)��������������������������������������������2000,00 KM
ж) Предузећа из области промета нафте и нафтних
деривата������������������������������������������������������������3000,00 KM
з) Предузећа из области угоститељства
• хотели и мотели ������������������������������1000,00 KM
• ресторани ������������������������������������������300,00 KM
• бифеи, гостионице, кафе барови������150,00 KM
• ноћни барови, барови, диско барови и диско
клубови (дискотеке)������������������������3500,00 KM
• покретни угоститељски објекти������150,00 KM
• апартмани, пансиони, преноћишта, собе за
изнајмљивање������������������������������������300,00 KM
• кафетерија, посластичарница и остали
непоменути угоститељски објекти��250,00 KM

к) Предузећа из области резане грађе
(пилане)��������������������������������������������������������������500,00 KM
л) Предузећа из области игара на срећу
(кладионице, лутрија, покер апарати и сл.)��2000,00 KM
љ) Остала непоменута предузећа
• мала предузећа (до 10 запослених
радника)����������������������������������������������100,00 KM
• средња предузећа (од 10-50 запослених
радника)����������������������������������������������200,00 KM
• велика предузећа (преко 50 запослених
радника)����������������������������������������������300,00 KM
2. Банке и осигуравајуће организације
а) Основне банке, главне филијале и осигуравајуће
организације ����������������������������������������������������3000,00 KM
б) Пословне јединице банака и осигуравајућих
организација (експозитуре, филијале), микрокредитне
организације ����������������������������������������������������2000,00 KM
в) Остале јединице банака и осигуравајуће
организације (истурени шалтери, повјереништва
и сл.)������������������������������������������������������������������1000,00 KM
3. Медији
а) Телевизијске станице ��������������������������600,00 KM
б) Радио станице��������������������������������������300,00 KM
в) Издавање грамофонских плоча, компакт
дискова, трака са музичким и другим
записима��������������������������������������������������������������400,00 KM
г) Новинско-издавачка делатност����������100,00 KM
д) Остала издавачка делатност������������������50,00 KM

Самосталне радње-дјелатноси које физичка лица
обављају у својству самосталног занимања:
4. Угоситељски објекти
а) Ноћни барови, барови, диско барови и диско
клубови (дискотеке)����������������������������������������3500,00 KM
б) Хотели, мотели����������������������������������1000,00 KM
в) Ресторани����������������������������������������������300,00 KM
г) Апартмани, пансиони, преноћишта,
одмаралишта, собе за изнајмљивање ��������������300,00 KM
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д) Кафе бар, бифе, гостионоице,
снек бар ��������������������������������������������������������������150,00 KM
ђ) Покретни угоститељски објекти��������150,00 KM
е) Ћевабџинице, бурегџинице,
ашчинице������������������������������������������������������������150,00 KM
ж) Кафетерија, пицерије, печењаре, објекат брзе
хране, здрављак, посластичарница, пекотека и остали
непоменути угоститељски објекти ������������������250,00 KM
5. Трговинске радње
а) Самопослуге, мини маркети����������������300,00 KM
б) Продавнице, бутици, киосци��������������100,00 KM
6. Остале дјелатности
а) Златарска дјелатност����������������������������450,00 KM
б) Каменоресци����������������������������������������400,00 KM
в) Израда крзнених одјевних предмета��400,00 KM
г) Производња безалкохолних пића ����1000,00 KM
д) Лекарске и стоматолошке ординације �500,00 M
ђ) Апотеке - здравствене��������������������������600,00 KM
е) Апотеке - ветеринарске ����������������������350,00 KM
ж) Апотеке - пољопривредне������������������300,00 KM
з) Апотеке - биљне ����������������������������������500,00 KM
и) Адвокатске канцеларије����������������������400,00 KM
ј) Агенције за промет некретнина����������600,00 KM
к) Нотари ��������������������������������������������������400,00 KM
л) Ауто-школе��������������������������������������������90,00 KM
љ) Фризери, хемијске чистионице����������100,00 KM
м) Козметичари����������������������������������������150,00 KM
н) Аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари и столари������������������������������������������50,00 KM
њ) Пржионице кафе����������������������������������200,00 KM
о) Занатске дјелатности у области грађевинарства
(зидари, тесари, лимари, бравари, паркетари, молери,
водоинсталатери, електроинсталатери и сл.)����50,00 KM
п) Израда бетонске галантерије, предмета од гуме
и пластике ����������������������������������������������������������150,00 KM
р) Кројачи, производња трикотаже и дечијих
играчака����������������������������������������������������������������50,00 KM
с) Књиговодствене услуге ����������������������200,00 KM
т) Превозници лица и ствари aутопревозници,такси и аутобуски превоз) ����������������������100,00 KM
ћ) Обућари и сајџије����������������������������������50,00 KM
у) Аутопраонице��������������������������������������100,00 KM
ф) Производња тјестенина������������������������50,00 KM
х) Пекарске радње������������������������������������100,00 KM
ц) Месарске радње и рибарнице ������������150,00 KM
ч) Млинови������������������������������������������������600,00 KM
џ) Пилане��������������������������������������������������300,00 KM
ш) Салон забавних игара ������������������������200,00 KM
ш1) Остале непоменуте дјелатности којима се
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порез утврђује према вођењу књига����������������100,00 KM
ш2)Остале дјелатности којима се порез утврђује у
годишњем паушалном износу��������������������������100,00 KM
НАПОМЕНА:
1. За сваку издвојену пословну јединицу,
пословну просторију, продавницу или неки
други издвојени организациони дио предузећа,
радње или других правних лица, плаћа се такса
у висини 50% од утврђеног износа за одређену
дјелатност.
2. У смислу одредаба овог тарифног броја, под
истакнутом фирмом подразумијева се свака
ознака или натпис који означава да одређено
физичко или правно лице обавља одређену
дјелатност или занимање, изузев ознака и
натписа на зградама државних органа, органа
локалне самоуправе, предузећа и других
организација и заједница које се финансирају
из буџета или доприноса, хуманитарних
организација, удружења грађана, спортских
клубова и фондација.
3. Таксени обвезници подносе пореску пријаву
за комуналну таксу најкасније до 31.
марта текуће године, a уплату су обавезни
извршити до 30. јуна текуће године. Ako
у току године настану услови за плаћање
таксе (новоосновани обвезници) или наступе
промјене које условљавају плаћање таксе
у већем износу (за постојеће обвезнике),
таксени обвезник je дужан у року од 15 дана
од дана настанка промјене поднијети пријаву
и платити таксу.
4. У случају одјаве дјелатности у првом кварталу,
односно пријаве дјелатности у четвртом
кварталу текуће године, такса ће се плаћати
само за први, односно четврти квартал текуће
године.
5. Ako се у једном пословном објекту налази
више истакнутих фирми истог обвезника,
такса се плаћа само за једну фирму.
6. За сваку фирму истакнуту ван пословног
објекта плаћа се такса за сваку истакнуту
фирму.
7. Привредни субјекти који су лоцирани изван
подручја града плаћају комуналну таксу
умањену за 30% од основице.
Тарифни бр. 6.
За коришћење апарата за друштвене игре у
угоститељским и другим објектима држалацапарата без
обзира у чијем je власништву, плаћа годишње пo једном
комаду и то:
a) Покер апарати no комаду��������������������250,00 KM
б)Остала средства за игре на срећу����������70,00 KM
НАПОМЕНА:
Под покер апаратима подразумевају се апарати
чији се добитак исказује у новцу.
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Тарифни бр. 7.
За изградњу грађевинског објекта приликом
добијања одобрења за изградњу плаћа се комунална
такса у одређеним износима и то:
а) За изградњу управне зграде����������������200,00 KM
б) За производне зграде и друге објекте који служе
за пословне сврхе ����������������������������������������������100,00 KM
в) За изградњу колективних стамбених и
стамбено-пословних објеката ��������������������������300,00 KM
г) За изградњу породичних стамбених
објеката ����������������������������������������������������������������50,00 KM
д) За изградњу викенд кућа ����������������������50,00 KM
ђ) За изградњу монтажних објеката (киосци и
сл.) ������������������������������������������������������������������������50,00 KM
е) За изградњу помоћних објеката������������30,00 KM
ж) За изградњу бензинских пумпи ��������450,00 KM
з) За изградњу трафо станица, далековода базних
станица, аутоматска телефонска централа������180,00 KM
и) За изградњу тенди испред пословних
простора����������������������������������������������������������������50,00 KM
ј) За претварање стамбеног у пословни
простор����������������������������������������������������������������100,00 KM
к) За изградњу јавних објеката����������������200,00 KM
л) За изградњу платоа за ауто-праонице100,00 KM
љ) За изградњу радио и ТВ станице ������200,00 KM
м) За изградњу свих врста пијаца
и томе сл.������������������������������������������������������������400,00 KM

НАПОМЕНА:
1. Комунална такса из овог тарифног броја плаћа
се приликом добијања одобрења за изградњу.
2. Такса пo овом тарифном броју плаћа се и за
одобрење за адаптацију и реконструкцију
објекта у висини од 50% износа утврђеног
овим тарифним бројем за конкретне врсте
објеката.
3. Такса пo овом тарифном броју примјењиваће
се до усвајања Одлуке о грађевинском
земљишту.
Тарифни бр. 8.
За издавање еколошке дозволе плаћа се комунална
такса у износу од 100,00 KM.
НАПОМЕНА:
Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се
приликом добијања еколошке дозволе.
Тарифни бр. 9.
За привремени боравак у хотелима, мотелима,
преноћиштима, камповима у кућној радиности,
корисник услуга плаћа дневно као боравишну таксу:
а) Држављанин Републике Српске ������������2,00 KM
б) Страни држављанин��������������������������������2,00 KM
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