Службени гласник
Града Бијељина

Година LII

15. март 2016. године

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62.став 1.
тачка е) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), члана 2. Одлуке о кориштењу
средстава буџетске резерве („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 21/08), а у складу са Законом о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 52/14), Градоначелник Града
Бијељина д о н и о ј е
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве у
укупном износу од 13.700,00 КМ на име измирења доспјелих
обавеза по уговору (Одјељење за друштвене дјелатности –
Центар за социјални рад).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се
са буџетске резерве 372 200 на буџетску ставку 511 100
„набавка грађевинских објеката“ – Центар за социјални рад,
ПЈ Одјељење за друштвене дјелатности.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-269/16
Бијељина
Датум, 07. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 8. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: СЗП-17/16

17/16

I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: СЗП-
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II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се набавка следећих услуга:
ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА
РУЧКА/ВЕЧЕРЕ
И
ПРЕНОЋИШТА
ТОКОМ
2016.
ГОДИНЕ
ИЗ
ФОНДА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ,
ЗА
ГОСТЕ,
ЗВАНИЧНИКЕ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА,
МАНИФЕСТАЦИЈА (ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА
СЛАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ДАНА ГРАДА) И ДРУГИМ
ЛИЦИМА КОЈИМА СЕ УКАЗУЈЕ ГОСТОПРИМСТВО У
РЕСТОРАНИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 49.500,00 КМ (са ПДВом), односно нето 42.307,96 КМ (без ПДВ-а).
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за
2016. годину, и то:
9.000,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Трошкови репрезентације“ економски код 412 900;
потрошачка јединица 0005110,
7.990,00 КМ(са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Трошкови обиљежавања манифетација, значајни
датуми“ економски код 412 900; потрошачка јединица
0005110
4.330,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Трошкови репрезентације“ економски код 412900;
потрошачка јединица 0005120,
3.250,00,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе“
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005150,
3.000,00 КМ( са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Непоменуте услуге-материјални трошкови службе“
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005160,
2.900,00 КМ(са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Материјални трошкови службе“ економски код 412 900;
потрошачка јединица 0005170,
1.154,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Непоменуте услуге-материјални трошкови службе“
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005140,
3.100,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Остале уговорене услуге-материјални трошкови“
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005210,
2.096,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе“
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005220,
2.780,00 КМ(са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе“
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005180
3.500,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
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„Остале
услуге-материјални
трошкови
службе“
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005130
3.300,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Остале
услуге-материјални
трошкови
службе“
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005240
3.100,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Остале
услуге-материјални
трошкови
службе“
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005230

(без ПДВ-а). Грађани МЗ суфинансирају набавку у износу
од 20% што износи 50.000,00 КМ (са ПДВ-ом), односно
42.735,04 КМ (без ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из
буџета за 2016.годину са буџетске ставке: ‘’Изградња
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро,
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и
развој, надзор пројектовање’’, економски код 511100-37,
потрошачка јединица 0005170.

IV
Набавка ће се спровести путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума.

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2016.
године.

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке радова
је од дана закључивања Оквирног споразума до 31.12.2016.
године.

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

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

Број: 02-404-48/16
Бијељина
Датум, 03. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-23/16
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-23/16

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 250.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 213.675,21

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-51/16
Бијељина
Датум, 04. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-20-Ц2/16
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-20-Ц2/16

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
ИЗРАДА
ИДЕЈНОГ
РЈЕШЕЊА
ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА
ЈУЖНОГ
ПОДРУЧЈА
СЕМБЕРИЈЕ

15. март 2016.

Службени гласник Града Бијељина
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III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 30.000,00 КМ (са ПДВ-ом), односно нето – 25.641,02
(без ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.
годину са буџетске ставке ‘’Комунална инфраструктура
од комуналних накнада’’, економски код: 412800 ;
потрошачка јединица 0005170.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
20.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 17.094,02 КМ(без
ПДВ-а). Средства су обезбјеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке „Финансирање комуналне потрошње ,
јавна хигијена и одржавање зелених површина“, економски
код 412 800 , потрошачка јединица 0005170.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.

V
Предвиђени рок за реализацију предметних
услуга за је шест мјесеци од дана закључивања Уговора.

V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је од дана закључивања Уговора до 31.12.2016. године.

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

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

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

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-50/16
Бијељина
Датум, 04. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-53/16
Бијељина
Датум, 09. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		

		

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
101/04 и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана
25. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 24/15),
Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-03/16
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци
УСЛУГА под шифром: СКП-03/16
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Уређење излазно-улазних путних праваца и обале
канала Дашница на подручју Града Бијељина ( кошење и
чишћење дна канала)

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-18(4 Лот-а)/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-18(4 Лот-а)/16

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
Кошење-уређење путних појаса и кошење амброзије
на подручју Града Бијељина
Лот 1 - Кошење-уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина- ИСТОЧНИ ДИО
Лот 2 - Кошење-уређење путних појаса на подручју
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Града Бијељина- СЈЕВЕРНИ ДИО
Лот 3 - Кошење-уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина- ЗАПАДНИ ДИО
Лот 4 Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 88.000,00 КМ (са ПДВ-ом),односно нето –75.213,67КМ
(без ПДВ-а);за Лот 1 = 16.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно
нето -13.675,21 КМ (без ПДВ-а) ; за Лот 2= 26.000,00
КМ, односно нето – 22.222,22 КМ(без ПДВ-а); за Лот 3=
23.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето -19.658,12 КМ (без
ПДВ-а); и за Лот 4= 23.000,00 КМ односно нето -19.658,12
КМ (без ПДВ-а). Средства у износу од 65.000,00 КМ (са
ПДВ-ом) односно 55.555,55 КМ (без ПДВ-а) су обезбјеђена
из буџета за 2016.годину са буџетске ставке „Одржавање
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање
локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних
рупа,“ економски код 412500, потрошачка јединица 0005170,
средства у износу од 18.000,00 КМ(са ПДВ-ом) односно
15.384,62 КМ(без ПДВ-а) са буџетске ставке „Финансирање
комуналне потрошње , јавна хигијена и одржавање зелених
површина“, економски код 412 800 , потрошачка јединица
0005170 и средства у износу од 5.000,00 КМ (са ПДВом) односно 4.273,50 КМ(без ПДВ-а) са буџетске ставке
„Извршење Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке
инспекције“, економски код 412900, потрошачка јединица
0005220.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
за сва четири Лот-а је од дана закључивања Уговора до
31.12.2016.године, а појединачне услуге ће се извршити у
року који ће бити дефинисан писменим налогом, а најкасније
до 30 дана од добијања налога наручиоца услуга.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-54/16
Бијељина
Датум, 09. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина

15. март 2016.

(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-25/16
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-25/16

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Набавка и уградња семафорског уређаја на подручју
града Бијељина (Улица Незнаних јунака-ОШ „Кнез Иво од
Семерије)
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
30.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 25.641,03 КМ(без
ПДВ-а). Средства су обезбјеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке „Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна,електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој,надзор, пројектовање)“,
економски код 511 100 , потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентски
захтјев за достављање понуда .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
радова је у року од 30(тридесет) календарских дана од дана
увођења у посао, а најкасније до 30.09.2016.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-56/16
Бијељина
Датум, 10. март 2016. године

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

15. март 2016.
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На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
101/04 и 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 88 Закона
о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 24/15 ),
Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: СЗП-03/16

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-11/16

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РОБА под шифром:
СЗП-03/16
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих роба:
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
17.538,55 КМ (са ПДВ-ом), односно НЕТО 14.990,21 КМ
(без ПДВ-а). Средства у износу од 16.000,00 КМ (са ПДВом), односно НЕТО 13.675,21 КМ (без ПДВ-а) су обезбјеђена
из буџета за 2016. годину са буџетске ставке
„Набавка опреме за Административну службу и
Скупштину“ економски код 511300, потрошачка јединица
0005240 и средства у износу од од 1.538,55 КМ (са ПДВом), односно НЕТО 1.315,00 КМ (без ПДВ-а) су обезбјеђена
са Рачуна посебних намјена – Донације (Пројекат „ Прилика
плус“) .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок реализације набавке роба је од
дана закључивања уговора до 31.05.2016.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-55/16
Бијељина
Датум, 10. март 2016. године

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-11/16

I
јавној набавциУСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Санација ограде у градском парку
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
30.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 25.641,03 КМ(без
ПДВ-а). Средства су обезбјеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке „Финансирање комуналне потрошње,
јавна хигијена и одржавање зелених површина“ економски
код 412 800, потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке услуга
је од дана закључивања уговора до 31.08.2016.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-57/16
Бијељина
Датум, 11. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
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и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-26/16
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-26/16

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Израда и одржавање вертикалне саобраћајне
сигнализације на подручју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
30.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 25.641,03 КМ(без
ПДВ-а). Средства у износу од 20.000,00 КМ( са ПДВ-ом)
односно нето- 17.094,02(без ПДВ-а) су обезбјеђена из
буџета за 2016.годину са буџетске ставке „Одржавање
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање
локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних
рупа“ економски код 412 500, потрошачка јединица 0005170
и средства у износу од 10.000, 00 КМ (са ПДВ-ом) односно
нето- 8.547,01 КМ(без ПДВ-а) су обезбјеђена из буџета за
2016.годину са буџетске ставке „Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију путева“ економски
код 511 200, потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
радова је најкасније од 01.05.2016.године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2016.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-58/16
Бијељина
Датум, 11. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

15. март 2016.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
101/04 и 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 88 Закона
о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 24/15 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-05/16
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-05/16

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова :
Извођење радова на изградњи
петоразредне
подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци –VI
ФАЗА
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 500.000,00 КМ (са ПДВом) односно нето – 427.350,42 КМ (без ПДВ-а). Средства
су обезбјеђена из буџета за 2016.годину са буџетске
ставке „Набавка грађевинских објеката – инвеститције у
образовање“ економски код 511 100 , потрошачка јединица
0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка .
V
Предвиђени рок за реализацију предметних радова
је шездесет дана од дана увођења у посао .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-60/16
Бијељина
Датум, 14. март 2016. године

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

15. март 2016.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 41. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’,24/15),Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке КГН-09/16

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-03/16

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 23.02.2016.године, а која се односи на
набавку роба: Набавка и израда промотивних материјала за
пројекте и активности Одсјека за ЛЕР и ЕИ,
понуду је доставио следећи понуђач:
1 . ДОО „Мојић“, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста није испунила услове предвиђене тачком 12.
тендерске документације из разлога што је достављена
овјерена фотокопија Биланса успјеха за 2014.годину (на
дан 31.12.2014.године), а тендерском документацијом је
тражена фотокопија Биланса успјеха за 2015.годину.
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-33/16 од
11.03.2016.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-33/16
Бијељина
Датум: 14. март 2016. године

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 18.02.2016.године, а која се односи на
набавку услуга: “ Вршење услуга превоза ученика основних
и средњих школа на спортска такмичења и награђених
учесника културних манифестација у 2016. години“,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Самарџић“ Бијељина
2. ДОО „Семберија турист“ Бијељина
3. Јавни превоз „Видинко турс“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуде ДОО „Самарџић“ Бијељина и Јавни превоз
„Видинко турс“ нису испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:
Понуда ДОО „Самарџић“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што:
- Понуда није увезана на начин прописан тендерском
документацијом,
- Странице понуде нису нумерисане,
- Изјаве из члана 45. и 42. Закона о јавним набавкама
БиХ нису овјерене од стране надлежног органа,
- Странице Нацрта уговора нису парафиране
Понуда Јавни превоз „Видинко турс“ Бијељина није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом из
разлога што:
Понуда није увезана на начин прописан
тендерском документацијом,
- Странице понуде нису нумерисане,
- Изјаве из члана 45. и 42. Закона о јавним набавкама
БиХ нису овјерене од стране надлежног органа,
- Странице Нацрта уговора нису парафиране,
Није достављено Рјешење о регистрацији
понуђача
Понуда ДОО „Семберија турист“ Бијељина у
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском
документацијом те је на основу наведеног критеријума
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,
прихваћена понуда
ДОО „Семберија турист“ Бијељина са понуђеном
цијеном од:
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4.000,00 КМ( БЕЗ ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-28/16 од
01.03.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или
овјерену копију Увјерења о измиреним обавезама за
пензијско и инвалидско и здравствено осигурање.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404- 28/16
Бијељина
Датум: 03. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 08/13, 27/13), члана 2. Одлуке о
утврђивању услова и начина издавања у закуп земљишта
и објеката у власништву Града Бијељина за постављање
сунчаних/соларних електрана („Службени гласник Града
Бијељина“, број 15/15) и члана 2. Рјешења о именовању
комисије за провођење Јавног позива за издавање у закуп
кровних површина зграда јавне намјене на подручју
Града Бијељина ради постављања фотонапонских система
(соларних електрана) („Службени гласник Града Бијељина“,
број 27/15) Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку Јавног позива за издавање у закуп кровних
површина зграда јавне намјене на подручју Града
Бијељина ради постављања фотонапонских система
(соларних електрана)
I
У поступку Јавног позива за издавање у закуп
кровних површина зграда јавне намјене на подручју

15. март 2016.

Града Бијељина ради постављања фотонапонских система
(соларних електрана) понуду је доставио следећи понуђач:
• „PVI“ д.o.o. Мостар
II
Након разматрања приспјеле понуде у складу са
Јавним позивом за издавање у закуп кровних површина
зграда јавне намјене на подручју Града Бијељина ради
постављања фотонапонских система (соларних електрана)
прихваћена је понуда понуђача „PVI“ д.o.o. Мостар:
• Мјесечни износ закупнине изражен у апсолутном
износу – 0,24 КМ/м2 (без ПДВ-а),
• Мјесечни износ од производње електричне
енергије од соларних електрана – 2,8% од мјесечног прихода.
III
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријема исте.
Жалба се изјављује Градоначелнику у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-252/16
Бијељина
Датим: 03.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу Плана активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других
пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2016.
години („Службени гласник Републике Српске“, бр 6/16)
Градски штаб за ванредне ситуације Бијељина на сједници
одржаној 02. марта 2016. године д о н о с и
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И
ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА У 2016. ГОДИНИ
План садржи:
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у 2016. години
II План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања
III Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара
IV Aнализу реализације закључених уговора са
привредним друштвима и другим правним лицима
V Финансијски план Града Бијељина за спровођење

15. март 2016.

Службени гласник Града Бијељина

задатака из области заштите и спасавања од пожара
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на
спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од
шумских и других пожара
на отвореном простору у 2016. години
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1. Одржати сједницу Градског штаба за ванредне
ситуације са субјектима од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од
пожара.
На сједници усвојити:
а) План рада Градског штаба за ванредне ситуације
на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите
и спасавања од шумских и других пожара на отвореном
простору у 2016. години.
б) План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања, као и
ажурним прегледима свих субјеката од непосредног значаја
за заштиту и спасавање на подручју Града.
в) Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара.
г) Анализу реализације закључених уговора са
привредним друштвима и другим правним лицима
д) Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из ове области.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Субјекти од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од
пожара
Рок: 02.март 2016.године
2.Са овим Планом путем медија упознати ширу
јавност, упозорити на опасности од пожара, и поступању
у случају појаве пожара те континуирано подизати
противпожарну културу и промовисати број за хитне
ситуације „121“ и број ватрогасне службе „123.
Извршиоци задатка:Градски штаб за ванредне
ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту: Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Учесници: ЦЈБ Бијељина,Одјељење комуналне
полиције
Средства јавног информисања
Рок: 31. март 2016. године, сталан задатак
3. Упутити захтјев Одјељењу за привреду и
пољопривреду за израду Одлуке о потребним агротехничким
мјерама за уређење и одржавање пољопривредног земљишта
за заштиту од пожара као и доношење мјера заштите од
пожара које се морају предузимати у шумама у приватном
власништву (чл. 26. Закона о пољопривредном земљишту
„Сл. гласник Републике Српске“, бр. 93/06).
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесник: Одјељење за привреду и пољопривреду
Рок: 15. март 2016. године
4.

Обезбједити

предуслове

за

достављање
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информација и извјештаја о стању угрожености и предузетим
мјерама Републичкој управи цивилне заштите свакодневно
када надлежни орган, услед непосредне опасности од
пожара,донесе одлуку о поступању по Плану приправности
или нареди предузимање потребних оперативних мјера
заштите и спасавања.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: 15.април 2016.године
5.
Успоставити
ефикасан
систем
осматрања,обавјештавања и узбуњивања на подручјима са
повећаним ризиком од пожара.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење заборачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Повјереници цивилне заштите ЦЈБ Бијељина
Средства јавног информисања
Рок: 01.април 2016.године .,		
6. За вријеме пожарне сезоне режим рада и
дежурства ускладиће се са индексом опасности од пожара.
Координирати рад са надлежним органима и службама у
Граду и предузимати потребне мјере у циљу правовременог
обавјештавања о настанку пожара као и провођењу
потребних мјера у пружању помоћи код гашења пожара.
Извршиоци задатка Градски штаб за ванредне ситуације,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Одјељење комуналне полиције.
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина,
Рок: По потреби
Б) Спровођење мјера одговора
У случају повећане/непосредне опасности од већих
пожара и њихових последица оперативне мјере заштите
и спасавања од пожара на подручју Града спроводиће се
по Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде
и друге несреће Града Бијељина и овом Плану, при чему
руководећу улогу има Градски штаб за ванредне ситуације.
7. Када се усљед опасности од пожара у Граду донесе
Наредба о поступању по мјерама из Плана приправности
и приступи провођењу неопходних оперативних мјера
заштите и спасавања вршиће се информисање грађана о
насталој ситуацији, мјерама које се предузимају,као и давање
упутстава грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту		
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Средства јавног информисања
Рок: У складу са Планом приправности и током
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трајања опасности
8. Доношење Наредбе о узбуњивању, организација
узбуњивања и давање упутстава о поступању.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесници: Средства јавног информисања
Рок: Ускладу са процјеном ситуације, по плану
узбуњивања
9. Доношење Наредбе о мобилизацији и
мобилизација расположивих људских и материјалнотехничких капацитета Града.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесник: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Снаге и субјекти по плану мобилизације
Рок: У складу са Планом мобилизације
10. Доношење Наредбе о евакуацији, организација
евакуације и збрињавања угроженог становништва.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Градска јединица ЦЗ за заштиту од пожара ЦЈБ
Бијељина
Рок: У складу са Планом евакуације и збрињавања
11. Наређује употребу снага за заштиту и
спасавање,средстава помоћи и др.средстава која се користе
у заштити и спасавању од пожара у ванредним ситуацијама
на угроженим подручјима Града.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Градска јединица цивилне заштите за заштиту од
пожара
Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у Граду
с ходно донешеној Одлуци Градоначелника
Рок: У складу са процј. ситуације и Плану хитног
поступања
12. У најсложенијим ситуацијама када су директно
угрожена насеља и животи људи и када су исцрпљени
капацитети Града, тражиће се од Републичке управе
цивилне заштите, ангажовање тимова за деминирање, као
и помоћ сусједних општина, Владе Републике Српске и ОС
БиХ.
Извршиоци задатка: Градоначелник, Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: Ускладу са процјеном ситуације
13.Организовање прихвата оперативних снага и
средстава, домаћих и међународних, пристиглих у помоћ,
упознавање истих са тренутном ситуацијом додјељивање
задатака.
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Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Републичка управа цивилне заштите
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
14.Организација пријема, смјештаја и расподјеле
свих врста помоћи укључујући и међународну помоћ.
Извршиоци задатка:Градски штаб за ванредне ситуације
Градска организација црвеног крста
Учесници: Градска управа-надлежне службе
Волонтери
Рок. У складу са процјеном ситуације
15.Достављање Подручном одјељењу-Републичке
управе цивилне заштите редовних и ванредних информација
за вријеме елементарне непогоде,о ситуацији на терену,
мјерама које се предузимају, ангажованим снагама и
приједлогом мјера. Извршиоци задатка: Градски штаб за
ванредне ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесници: Сви ангажовани субјекти по Плану
заштите и спасавања од пожара
Рок: У току елементарне непогоде
В) Спровођење мјера опоравка
16.Доношење Наредби о процјени насталих штета
и предузимању мјера на санирању посљедица и опоравку
од елементарне непогоде и пружања помоћи угроженима у
складу са могућностима Града.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Чланови Градског штаба 		
Градска управа -надлежна одјељења и службе
Рок: У складу са процјеном ситуације
II План оперативног спровођења плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1. Одржати радни састанак Градоначелника и
представника цивилне заштите, Територијалне ватрогасне
јединице и Комуналне полиције у циљу припреме,
ангажовања и провођења мјера заштите од пожара.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту,
Територијална ватрогасна јединица Бијељина,
Одјељење комуналне полиције
Рок: 15.март 2016.године.
2. Формирати базу података водних капацитета
(језера,шљункара,канала и др.водозахвата) за потребе
гашења пожара на отвореном простору.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници. Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Градски инспектор за воде
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Рок: 15.март 2016.године
3. Извршити ажурирање Процјене угрожености и
Плана заштите и спасавања од елементарне нпогоде и друге
несреће у дијелу који се односи на заштиту од пожара.
Извршити анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од пожара.
Извршиоц задатка:
Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина,
Рок: 15. март 2016. године
4. Предузети потребне мјере на забрани стварања
депонија и чишћењу истих на подручју Града.
Извршиоци задатка: Одјељење комуналне полиције
Одјељење за стам. комун. послове и заштиту
животне средине
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Еколошка удружења.
Рок: 30. април 2016. године
5. Урадити списак људи, возила и др. опреме који
ће се у случају пожара већих размјера упутити као помоћ на
подручје друге општине с ходно Одлуци Градоначелника.
Извршиоци задатка: Градоначелник,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесник: Територијална ватрогасна једница
Бијељина
Рок: 15. март 2016. године
6. Током пожарне сезоне појачати осматрање
и надзор шума, ниског растиња, усјева и грађевинских
објеката којим пријети повећана опасност од настајања и
ширења пожара.
Извршиоци задатка: Власници земљишта и објеката
Учесници: Одјељење комуналне полиције
Одјељење за инспекцијске послове
Инспекција за заштиту од пожара
Рок: По потреби
7. Организовати и провести обуку Градске јединице
цивилне заштите за заштиту од пожара са Територијалном
ватрогасном јединицом Бијељина. Припаднике Јединице
цивилне заштите за заштиту од пожара, приликом извођења
обуке, осигурати од посљедица несретног случаја као и код
евентуалног ангажовању на гашењу пожара.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: 31. мај 2016. године
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прикупљеним у складу са одредбама члана 81. Закона
о заштити од пожара ( “Сл.гласник Републике Српске
бр.71/12).У 2016.години планирана је набавка ватрогасног
возила за техничке интервенције, два теренска возила са
ватрогасном надоградњом и личне опреме-одјеће и обуће.
Извршиоци задатка: Градска управа и Ватрогасни
савез Републике Српске
Учесник: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина		
Рок: март 2016. године одн.до краја године
10. Непосредно пред почетак жетвених радова као
и у периоду трајања жетвених радова на подручју Града
јуни-јули налаже се инспекцији за заштиту од пожара и
пољопривредној инспекцији да врше појачану контролу у
циљу примјене законских прописа о мјерама заштите од
пожара.
Извршиоци задатка: Одјељење за инспекцијске
послове – пољоприврени инспектор
Републички инспектор за заштиту од пожара
Учесници: Извршиоци жетве-комбајнери
Рок: јуни-јули 2016. године
11. У наредном временском периоду „прољећељето“ стриктно спровести одредбе Градске Одлуке о
мјерама заштите од пожара које се односе на забрану
ложења отворене ватре, паљења корова, смећа и др. материја
на јавним и зеленим површинама, уништавање запаљивих
материја и др.
Извршиоци задатка:Одјељење комуналне полиције
Одјељење за инспекцијске послове-пољопривредна
инспекција
Рок: Сталан задатак
12.Градска управа је обавезна да благовремено
путем дом здравља и апотека становништву у угроженом
подручју обезбједе довољне количине лијекова и
медицинских средстава за вријеме трајања евентуалне
угрожености од пожара.
Извршиоци задатка:Одјељење за друштвене
дјелатности
Дом здравља Бијељина
Учесници: Апотеке на угроженом подручју
Рок: 01.мај 2016.године и према потреби

8. Извршити детаљну припрему и отклањање
техничких недостатака на возилима и опреми потребној за
гашење пожара.
Извршиоц задатка: Територијална ватрогасна
јединица Бијељина		
Рок: 15. март 2016. Године

13. За вријеме повећане опасности од пожара на
подручју Града Бијељина Одсјек за односе са јавношћу и
Територијална ватрогасна јединица вршиће информисање
јавности о степену опасности, потребним мјерама, као и
мјерама које сами грађани треба да предузимају у циљу
смањења или отклањања опасности од пожара.
Извршиоци задатка: Одсјек за односе с јавношћу
Градске управе
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
ЦЈБ Бијељина, Подручно Одјељење цивилне
заштите Бијељина
Одјељење комуналне полиције
Рок: По потреби

9. Планирати набавку и извршити опремање
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина средствима

Б) Спровођење мјера одговора
У случају повећане/непосредне опасности од већих

Број 05 - Страна 12

Службени гласник Града Бијељина

пожара и њихових последица оперативне мјере заштите
и спасавања од пожара на подручју Града спроводиће се
по Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде
и друге несреће Града Бијељина и овом Плану, при чему
руководећу улогу има Градски штаб за ванредне ситуације,
док је носилац у извршавању оперативних мјера и задатака
Територијална ватрогасна јединица Бијељина. У ванредним
ситуацијама ангажују се и додатне снаге :Јединица
цивилне заштите за заштиту од пожара и остале јединице
цивилне заштите са додатним средствима - цистернама од
А.Д.”Комуналац”и Д.О.О.”Патриот”Бијељина.
14.Припрема и доношење наредбе за поступање по
Плану приправности.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Рок: У складу са Планом приправности
15.Обезбјеђење континуираног функционисања
веза, водоснабдијевања и снабдијевања електричном
енергијом без обзира на временске и друге услове.
Извршиоци задатка:”Телеком Српске”а.д.Бања
Лука
“Електропривреда РС” РЈ Електродистр. Бијељина
А.Д.”Водовод и канализација Бијељина
Рок. Сталан задатак
16.Активирање Штаба за ванредне ситуације Града
Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
17.Проглашење ванредне ситуације на подручју
Града Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
18.Доношење Наредбе о активирању оперативнокомуникативног центра Града Бијељина по наређењу мјера
приправности одн.проглашењу ванредне ситуације.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: Ускладу са процјеном ситуације
19.Провођење мјера и задатака заштите и спасавања
и пружања помоћи угроженом становништву на подручјима
Града угроженим од пожара.
Према степену и обиму угрожености вршиће се
интервенције и ангажовање снага. у I степену ангажују се
редовне снаге Територијалне ватрогасне јединице Бијељина
сходно оперативном плану дјеловања на подручју Града.
У II степену код повећаног обима угрожености
уколико редовне снаге нису у могућности да локализују
пожар ангажују се додатне снаге резервног састава Градске
јединице цивилне заштите за заштиту од пожара, Јединице
цивилне заштите опште намјене и локално становништво.
Такође се ангажују и додатна средства: двије цистерне из
А.Д. „Комуналац“, двије цистерне из Д.О.О. „Патриот.”
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У III највишем степену угрожености уколико дође
до великих пожара а већ ангажоване снаге и средства нису
у могућности да их локализују тражи се додатна помоћ од
сусједних општина (Брчко, Зворник, Угљевик) Републичке
управе цивилне заштите МО БиХ и МУП-а Републике
Српске.
Извршиоци задатка: По Плану заштите и спасавања
од елементарне непогоде и друге несреће Града БијељинаПлану хитног поступања и овом Плану:
Градски штаб за ванредне ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Градска јединица цивилне заштите за заштиту од
пожара
Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у Граду
с ходно донешеној Одлуци Градоначелника
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
ЦЈБ Бијељина
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процј. ситуације и Плану хитног
поступања
В) Спровођење мјера опоравка
20.Вршење процјене насталих штета од пожара на
подручју Града.
Извршиоци задатка: Формиране градске комисије
за процјену штета
Учесници: Правна и физичка лица која су претрпјела
штету
Рок: Непосредно по престанку испољавања елем.
непогоде и друге несреће
21.Провођење мјера санације посљедица и опоравка
од елементарне непогоде и пружање помоћи угроженима.
Извршиоци задатка: Градска управа- надлежна
одјељења и службе
Привредна друштва и др правна лица у Граду из
области комуналне дјелатности, ватрогаства, здравства,
грађевинарства, енергетике, и др.области
Учесници: Угрожени субјекти
Рок: Непосредно по престанку испољавања
елементарне непогоде
Прилог:
Преглед
материјално-техничких
капацитета Града за заштиту и спасавање од пожара
III Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара.
Опремљеност Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина је на задовољавајућем нивоу.
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
опремљена је са сљедећом техником и опремом:
1. Навално возило			
2. Ватрогасне цистерне			
3. Техничко возило			
4. Аутомеханичке љестве			
5. Возила за превоз ватрогасаца		
6. Командно возило			

3 комада
6
„
1
„
2
„
2
„
2
„
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7. Ватрогасно возило за гашење водом,пјеном и
прахом и телескопском руком.
Сва наведена возила су опремљена са потребном
ватрогасном опремом, техничким алатом и другом
потребном опремом.
У 2016.години, Планом јавних набавки планира
се сљедећа набавка: ватрогасног возила са опремом за
техничке интервенције,два теренска возила са ватрогасном
надоградњом и набавка личне опреме.
Обученост припадника ватрогасних јединица
Наставним Планом и програмом обуке и
оспособљавања у области заштите и спасавања од
елементарних непогода и других несрећа у 2016.години,
планирана је заједничка практична вјежба Градске
специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од
пожара и Територијалне ватрогасне јединице Бијељина.
Вјежба је планирана да се изведе у мјесецу мају 2016.године.
Територијална ватрогасна јединица Бијељина има
59 оперативаца који су стручно обучени и оспособљени за
гашење пожара и то :
1. Руководиоци акције гашења пожара
2. Професионални ватрогасац		
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Сви оперативци су опремљени личном заштитном
опремом (шљем, опасач, одијело за интервенције, чизме и
друга лична опрема).
IV Aнализa реализације закључених уговора са
привредним друштвима и другим правним лицима
Град Бијељина није закључивао оквирне уговоре
са привредним друштвима и субјектима од значаја за
провођење оперативних задатака
у заштити и спасавању од пожара.
V Финансијски план
За спровођење мјера и задатака заштите и
спасавања од шумских и других пожара у 2016. години
чији су извршиоци Градски штаб за ванредне ситуације и
Градска управа Града Бијељина обезбиједиће се финансијска
средства у буџету Града док ће остали извршиоци за
извршење послова из своје надлежности планирати и
финансијска средства.
Буџетом Града за потребе Територијалне ватрогасне
јединице Бијељина у 2016.години планирана су средства у
износу од 1.890.000,00 КМ.
Oд наведених средстава 1.240.000,00 КМ утрошиће
се за набавку опреме и средстава и текуће одржавање
ватрогасних возила. а 650.000,00 КМ за набавку земљишталокације за зграду Територијалне ватрогасне јединице.
VI Завршне одредбе
Овај план објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број: 02-014-1-264/16
02. март 2016. године
Бијељина

КОМАНДАНТ ШТАБА
Мићо Мићић, с.р.
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На основу Плана одбране од поплава у Републици
Српској у 2016. години који је донијела Влада Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/16)
Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина на
сједници одржаној 02. марта 2016. године доноси
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА У 2016. ГОДИНИ
План садржи:
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних мјера
заштите и спасавања од поплава у 2016. години.
II План оперативног провођења Плана са
плановима ангажовања и активног учешћа на спровођењу
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2016.
години на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката
од непосредног значаја за заштиту и спашавање.
III Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од поплава.
IV Анализу реализације уговора закључених
са привредним друштвима, правним лицима, те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака.
V Финансијски план Града Бијељина за спровођење
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2016.
години.
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних мјера
заштите и спасавања од поплава у 2016. Години
А) Спровођење превентивних мјера и задатака
1.Одржати сједницу Градског штаба за ванредне
ситуације Бијељина са субјектима од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спашавања од
поплава на којој ће се усвојити:
План рада Градског штаба за ванредне ситуације на
провођењу превентивних и оперативних мјера заштите и
спашавања од поплава у 2016. години.
План оперативног провођења Плана са плановима
ангажовања и активног учешћа на спровођењу мјера и
задатака заштите и спасавања од поплава у 2016. години
на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката од
непосредног значаја за заштиту и спашавање.
Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од поплава.
Анализа реализације уговора закључених са
привредним друштвима, правним лицима, те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака.
Финансијски план Града Бијељина за провођење
мјера и задатака заштите и спашавања од поплава у 2016.
години.
Ивршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације Бијељина
Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и
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спасавање од поплава у Граду
Рок: 02. март 2016. године
2.Успоставити ефикасан систем осматрања,
обавјештавања и узбуњивања вршењем сталног праћења
водостаја ријека на подручју Града Бијељина усљед
повећаног ризика од поплава у наредном периоду.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту,
ЈУ „Воде Српске“
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина – оперативно - комуникативни центар, ХЕ
Зворник, ХЕ
Б. Башта и ХЕ Вишеград
Рок: Сталан задатак
3.Упознати становништво са могућим поплавама
и њиховим посљедицама те о томе вршити благовремено
обавјештавање путем средстава јавног информисања и
непосредно на терену, промовисати кратки број за хитне
интервенције 121.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације и
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту, Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина,
Јавна установа “Воде Српске”
Рок: Трајан задатак
4.У ситуацијама непосредне опасности од поплава
и приликом предузимања превентивних мјера заштите и
спасавања Одсјек за цивилну заштиту и Градски штаб ће
свакодневно достављати редовне извјештаје о стању на
угроженом подручју и предузетим мјерама Подручном
Одјељењу цивилне заштите Бијељина.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту,
Учесник : Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: По потреби
Б) Спровођење мјера одговора
Спровођење мјера одговора односно оперативних
мјера и задатака у заштити и спасавању од поплава врши
се по Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде
и друге несреће Града Бијељина-Плану хитног поступања
и по овом Плану при чему руководећу улогу има Градски
штаб за ванредне ситуације.
5.У ситуацијама непосредне опасности од
елементарне непогоде-поплаве, са тенденцијом даљег
погоршања, доношење Наредбе о узбуњивању и давање
упутстава за дјеловање .
Извршиоци задатка: Градоначелник
Градски штаб за ванредне ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Средства јавног информисања
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Рок: По плану узбуњивања
6.Информисање грађана о насталој ситуацији,
мјерама које се предузимају, као и давање упутстава и
саопштења грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Средства јавног информисања
Рок: Током елементарне непогоде
7.Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација
планираних људских и материјално-техничких капацитета
Града у заштити и спасавању од поплава.
Извршиоци задатка: Градоначелник
Градски штаб за ванредне ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесници: Снаге и субјекти по плану мобилизације
Рок: У складу са процјеном и Планом мобилизације
8.Доношење Наредбе о евакуацији, организација
и провођење евакуације и збрињавања становништва са
подручја угроженим поплавама.
Извршиоци задатка: Градоначелник
Градски штаб за ванредне ситуације
Учесници: Јединице цивилне заштите за заштиту
од поплава
Ронилачки клубови “Пантери”и “Наутилус”
Територијална ватрогасна јединица
ЦЈБ Бијељина
Јединица граничне полиције
Јединице ОС БиХ
Рок: По Плану евакуације и збрињавања
9.Наређује употребу снага за заштиту и
спасавање,средстава помоћи и др.средстава која се користе
у заштити и спасавању од поплава у ванредним ситуацијама
на угроженим подручјима Града.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Јединице цивилне заштите
Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у Граду
с ходно донешеној Одлуци Градоначелника
Рок: У складу са процј. ситуације и Плану хитног
поступања
10.У ванредним приликама када заштита и
спасавање од поплава превазилази могућности ангажованих
капацитета Града, упутити захтјев Републичкој управи
цивилне заштите и Републичком штабу за ванредне
ситуације за пружањем додатне помоћи у вршењу евакуације
угрожених и болесних, снабдијевања храном, лијековима и
др.потребама угроженог становништва.
Извршиоци задатка: Градоначелник
Градски штаб за ванредне ситуације
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: У складу са процјеном ситуације
11. У ванредним ситуацијама када су исцрпљени
сви расположиви цивилни капацитети упутити захтјев за
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ангажовање Оружаних снага БиХ.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације-Градоначелник
Учесници: Републичка управа цивилне заштите,
Републички штаб за ванредне ситуације
Министарство одбране БиХ
Рок: Ускладу са процјеном ситуације
12.У
ванредним
ситуацијама
обезбједити
организован прихват оперативних снага и средстава
међународне помоћи, упућених на наше подручје,
упознавање истих са тренутном ситуацијом и додјела
задатака које ће проводити.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Републичка управа цивилне заштите,
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
13.Организација пријема, смјештаја и расподјеле
свих врста помоћи укључујући и међународну помоћ.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Градска организација црвеног крста
Учесници: Градска управа-надлежне службе
Волонтери
Рок. У складу са процјеном ситуације
14.Достављање Подручном одјељењу-Републичке
управе цивилне заштите редовних и ванредних информација
за вријеме елементарне непогоде,о ситуацији на терену,
мјерама које се предузимају, ангажованим снагама и
приједлогом мјера, као и израда анализе предузетих мјера
прије, за вријеме трајања и након престанка ванредне
ситуације са приједлогом мјера за унапређење система
заштите и спасавања од поплава.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесници: Сви ангажовани субјекти по Плану
заштите и спасавања од поплава
Рок: У току елементарне непогоде
15.Доношење Наредби о процјени насталих штета
и предузимању мјера на санирању посљедица и опоравку
од елементарне непогоде и пружања помоћи угроженима у
складу са могућностима Града.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Чланови Градског штаба 		
Градска управа - надлежна одјељења и службе
Рок: У складу са процјеном ситуације
II План оперативног провођења Плана са
плановима ангажовања и активног учешћа на спровођењу
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2016.
години на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката
од непосредног значаја за заштиту и спашавање
На мјерама и задацима заштите и спасавања од
поплава поред Градског штаба за ванредне ситуације,
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Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту,
Градске управе Града Бијељина, Подручног Одјељења
цивилне заштите Бијељина, Јавне установе “Воде Српске”,
с ходно донешеном Плану одбране од поплава у Републици
Српској за 2016. годину од Владе Републике Српске,Плану
заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће Града Бијељина и овом Плану ангажоваће се и
бројне друге институције, установе, службе и привредна
друштва од значаја за заштиту и спасавање.
А) Спровођење превентивних мјера и задатака
1. Извршити инспекцијски преглед водозаштитних
и осталих водних објеката на подручју Града и наложити
мјере за њихово текуће и инвестиционо одржавање.
Извјештај о стању водозаштитних и осталих водних
објеката за заштиту од поплава доставити Градском штабу
за ванредне ситуације.
Извршиоци задатка: Градска управа Града
Бијељина – Одјељење за инспекцијске послове, градски
водни инспектор
Републичка управа за инспекцијске пословеРепублички инспектор за воде,
Учесници: Одјељење комуналне полиције,
Одјељење за борачко- инвалидску и цивилну
заштиту
ЈУ “Воде Српске”Бијељина
Ј.П. „Воде“ Бијељина
Рок: 10. април 2016.године
2.Извршити чишћење шахтова, канала и корита
свих бујичних водотока на подручју Града.
Извршиоци задатка: ЈП “Воде”Бијељина
ЈУ “Воде Српске”Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине.
Учесници: Ангажована привредна душтва.
Рок: Трајан задатак
3.Обезбједити насипни материјал, вреће за пијесак,
алат и пловна средства ради обезбјеђења услова за ефикасно
дјеловање у случају поплава већих размјера.
Извршиоци задатка: Градска управа Града
Бијељина,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
ЈУ “Воде Српске”Бијељина
Учесници: Д.О.О.„Бијељина пут“ и др.ангажована
привредна друштва
Рок: 28. фебруар 2016. године
4. Извршити отклањање техничких и др.
недостатака на возилима и опреми која се користи у заштити
и спашавању од поплава.
Извршиоци
задатка:Одјељење
за
борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Ронилачки клубови “Пантери” и “Наутилус”
Територијална ватрогасна јединица 		
Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и
спашавање
Рок: 15.март. 2016. године
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5. У циљу смањења ризика од поплава на подручју
Града Бијељина наставити са формацијским јачањем и
оспособљавањем јединица цивилне заштите за заштиту од
поплава и других несрећа на води и под водом.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Одсјек за послове мјесних заједница и
Савјети мјесних заједница.
Рок: 31. март 2016. године
6.У циљу ефикаснијег спровођења превентивних
и оперативних задатака заштите и спасавања од поплава
планирати и реализовати савјетовања и додатно обучавање
и оспособљавање штаба, старјешина и јединица ЦЗ за
заштиту од поплава и других несрећа на води и под водом,
старјешина јединица опште намјене, као и Савјета мјесних
заједница.
Извршиоци задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за послове мјесних заједница.
Рок: Трајан задатак
7.Припаднике јединица цивилне заштите за
заштиту и спасавање од поплава осигурати од посљедица
несрећног случаја,обезбједити им новчану накнаду за
вријеме ангажовања сходно Закону, обучити их и опремити
потребном опремом за заштиту и спасавање од поплава.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Одјељење за финансије
Рок: По потреби
8. Градску специјализовану јединицу цивилне
заштите за заштиту од поплава и других несрећа на води и
под водом опремити додатно са два алуминијска чамца са
ванбродским моторима и двије приколице за чамце.
Извршиоци задатка:Одјељ. за борачко-инвалидску
и цивилну заштиту
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Учесници: Служба за јавне набавке, инвестиције и
надзор.
Одјељење за финансије.
Рок: 31.јул 2016.године.
9.Спријечити неконтролисано одлагање смећа као и
непланску експлоатацију шљунка.
Извршиоци задатка: Републичка управа за
инспекцијске послове ,
Одјељење за инспекцијске послове,
Одјељење комуналне полиције
Учесник: Јавна установа “Воде Српске”
Рок: Сталан задатак
10.Спријечити изградњу стамбених и др. објеката
на критичном небрањеном подручју.
Извршиоци задатка: Републичка управа за
инспекцијске послове,
Одјељење за инспекцијске послове
Учесници: Одјељење за просторно уређење,
Јавна установа “Воде Српске”
Рок: Сталан задатак

15. март 2016.

11.У циљу превентивног дјеловања одн. смањења
ризика од поплава у годишњим и дугорочним плановима
планирати финансијска средства потребна за санацију и
одржавање постојећих одн. изградњу нових водозаштитних
објеката.
Извршиоци задатка: Јавна установа “Воде Српске”
Градска управа Града Бијељина-Одјељење за
финансије.
Учесници: Одјељење за привреду и пољопривреду
Јавно предузеће “Воде” Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Рок: Сталан задатак
12.У 2016.години на подручју Града Бијељина
планира се извођење следећих радова на изградњи нових,
санацији и одржавању постојећих водозаштитних објеката:
санација корита р.Лукавац на подручју мјесних заједница:
Магнојевић, Вршани, Д.Буковица и Нови; санација
оштећења на обалоутврди р.Дрине на лок.”Холандија”у
Јањи; наставак радова на издизању путне комуникације на
локалитету”Орлово поље”у дужини од 3 км; реконструкција
пумпних станица и устава; почетак изградње Дринског
насипа, наставак радова на регулацији корита р.Јање до
ушћа у р.Дрину, као и редовно текуће одржавање постојећих
објеката за одбрану од поплава.
Извршиоци задатка: Јавна установа”Воде Српске”
Бијељина
Градска управа Града Бијељина
Учесници Влада Републике Српске-Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рок: 31.12.2016.године
13. Извршити поправку путева до водозаштитних
објеката који се користе у одбрани од поплава по утврђеним
приоритетима.
Извршиоци задатка: Одјељење за стамбенокомуналне послове
Јавно предузеће ;Воде” Бијељина
ЈУ”Воде Српске” Бијељина
Рок: 15.04.2016.године
14.У случају потребе у одбрани од поплава с ходно
Плану заштите од елементарне непогоде и друге несреће
и овом Плану вршиће се преко Одјељења за стамбено
комуналне послове и заштиту животне средине ангажовање
тешке грађевинске механизације од привредних друштава
која исту посједују.
Извршиоц задатка: Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине
Учесници: Привредна друштва од значаја за
заштиту и спасавање(имаоци радних машина)
Рок: По потреби
15.Сачинити спискове људи,возила и опреме који
ће се, у случају поплава већих размјера , сходно одлуци
Градоначелника, моћи упутити на подручје другог града/
општине.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина

15. март 2016.
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Рок: 15.март 2016.године
16.Градска управа је обавезна да благовремено
путем Дома здравља и апотека ,становништву у угроженим
подручјима обезбједи довољне количине потребних лијекова
и медицинских средстава за вријеме трајања евентуалне
угрожености од поплава.
Извршиоци задатка: Одјељење за друштвене
дјелатности
Дом здравља Бијељина
Учесници: Апотеке у подручјима угроженим од
поплава
Рок: 15.март 2016.године и према потреби
17.Испитати могућности и процедуру око
осигурања имовине услед угрожености од поплава.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Физичка и правна лица
Осигуравајућа друштва
Рок: 31.март 2016.године
Б) Спровођење мјера одговора
18.У случају повећане/непосредне опасности
од већих поплава и њихових последица у Граду ће се рад
и дежурства ускладити са метеоролошком ситуацијом
а интензивно ће се координисати рад са савјетима
мјесних заједница на угроженим подручјима, органима
и службама сусједних општина, са Дистриктом-Брчко,
хидроелектранама узводно на ријеци Дрини, ЈУ “Воде
Српске”, Републичком управом цивилне заштите, ЦЈБ
Бијељина .
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: ЈУ”Воде Српске”
Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина
ЦЈБ Бијељина
Одсјек за послове мјесних заједница
Рок: Према потреби
19.Припрема и доношење наредбе за поступање по
Плану приправности.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Рок: У складу са Планом приправности
20.Обезбјеђење
функционисања
веза,
водоснабдијевања и снабдијевања електричном енергијом
без обзира на временске и друге услове.
Извршиоци задатка”Телеком Српске”а.д.Бања Лука
“Електропривреда РС” РЈ Електродистр. Бијељина
А.Д.”Водовод и канализација Бијељина
Рок. Сталан задатак
21.Активирање Штаба за ванредне ситуације Града
Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
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22.Проглашење ванредне ситуације на подручју
Града Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
23.Доношење Наредбе о активирању оперативнокомуникативног центра Града Бијељина по наређењу мјера
приправности одн.проглашењу ванредне ситуације..
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: Ускладу са процјеном ситуације
24.Провођење мјера и задатака заштите и спасавања и
пружања помоћи угроженом становништву на поплављеним
подручјима Града Бијељина:ојачавање постојећих и
подизање нових привремених насипа; вршење евакуације
и збрињавања становништва,стоке и материјалних добара;
достављање пакета хране, воде,хигијене, лијекова и других
потреба угроженом становништву.
Извршиоци задатака:По Плану заштите и спасавања
од елементарне непогоде и др. несреће Града БијељинаПлану хитног поступања
Градски штаб за ванредне ситуације
Градска управа-надлежна одјељења и службе
ЈУ”Воде Српске”Бијељина
Градска организација црвеног крста
Јединице цивилне заштите за заштиту од поплава
Ронилачки клубови “Пантери”и “Наутилус”
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Здравствене екипе Дома здравља Бијељина
Привредна друштва и др.правна лица од значаја за
заштиту и спасавање у Граду Бијељина 		
ЦЈБ Бијељина
Јединица граничне полиције
Јединице ОС БиХ
Грађани-волонтери
Учесници: Републичка управа цивилне заштите-Подручно
одјељење цивилне заштите Бијељина
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
В) Спровођење мјера опоравка
25.Вршење процјене насталих штета од поплава на
подручју Града.
Извршиоци задатка: Формиране градске комисије
за процјену штета
Учесници: Правна и физичка лица која су претрпјела
штету
Рок: Непосредно по престанку испољавања елем.
непогоде
26.Провођење мјера санације посљедица и опоравка
од елементарне непогоде и пружање помоћи угроженима.
Извршиоци задатка:Градска управа- надлежна одјељења и
службе
Привредна друштва и др правна лица у Граду из
области комуналне дјелатности,.здравства, грађевинарства,
ветеринарства,
водопривреде, енергетике, ватрогаства и
др.области
Учесници: Угрожени субјекти
Рок: Непосредно по престанку испољавања
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елементарне непогоде
Прилог:Преглед јединица цивилне заштите за
заштиту и спасавање од поплава на територији Града Бијељина
III
Анализа стања опремљености и обучености
субјеката значаја за заштиту и спашавање од поплава
Током протекле године стање опремљености цивилне
заштите је дјелимично побољшано.У протеклој 2015. години
од опреме набављено је 50 комада рибарских комбинезона, 50
пари рибарских чизама и 2 ронилачка комплета..
Планирана обука свих градских специјализованих
јединица цивилне заштите као и јединица цивилне заштите за
заштиту од поплава у мјесним заједницама реализована је у
потпуности током 2015.године.
Цивилна заштита од опреме за заштиту и спашавање
од поплава располаже укупно са 27 чамаца, 25 ванбродских
мотора, 100 прслука за спасавање на води, 87 комада рибарских
комбинезона, 94 пари рибарских чизама, 1040 пари кратких
гумених чизама и како је већ наведено са 50.000 врећа за
пијесак и пумпама.
У овој години планира се додатно опремити јединица
за заштиту и спасавање од поплава у складу са одобреним
средствима и то са 2 алуминијска чамца, два ванбродска
мотора и двије приколице за чамце.
Уколико дође до реализације пројекта Прекограничне
сарадње са Градом Шабац који ће финансирати Међународна
заједница, у области смањења ризика од поплава, знатно ће се
побољшати опремљеност и обученост цивилне заштите у овој
области.
У 2016.години планира се редовна обука свих
градских специјализованих јединица цивилне заштите као и
јединица цивилне заштите за заштиту од поплава у мјесним
заједницама.
Јединице цивилне заштите за заштиту од поплава и
других несрећа на води у 12 мјесних заједница уз р. Дрину
и Саву опремљене су са личном опремом и ове јединице по
потреби користиће чамце цивилне заштите али ће се такође
по потреби ангажовати и чамци у власништву грађана и
припадника цивилне заштите. Ове јединице су недовољно
опремљене за поплаве већих размјера.
Територијална ватрогасна јединица у Бијељини добро
је опремљена и обучена, а у наредном периоду потребно је
више пажње посветити опремању и обучавању ронилачких
клубова „Пантери“ и „Наутилус“.
Када су у питању остали субјекти од значаја за
цивилну заштиту исти посједују одређене капацитете који
се могу ставити у функцију заштите и спашавања али су ти
капацитети када дође до катастрофалних поплава недовољни,
те се увијек мора рачунати са додатним снагама и средствима
који ће се тражити од Републичке управе цивилне заштите,
Владе Републике Српске и МО БиХ.
IV Анализа реализације уговора закључених са
привредним друштвима, правним лицима те другим субјектима
од значаја за спровођење оперативних задатака
Градска управа Града Бијељина није закључивала
оквирне уговоре са привредним друштвима и другим правним
лицима за спровођење оперативних задатака заштите и
спасавања од поплава у Граду Бијељина.
У случају потребе Градски штаб се преко Одјељења
за стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине
вршити ангажовање привредних друштава за извршење
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потребних услуга и радова у циљу заштите од поплава у
складу са донешеним одлукама, прописаним обавезама и
надлежностима.
Јавна установа „Воде Српске“ у чијој је надлежности
управљање и одржавање објеката за одбрану од поплава
на поплавном подручју Семберије закључила је уговор са
предузећем ДОО „Бијељина пут“ Бијељина.
V Финансијски план Града Бијељина за спровођење
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2016.
години
За спровођење мјера и задатака заштите и спасавања
од поплава у 2016. години чији су извршиоци Градски штаб
за ванредне ситуације и Градска управа Града Бијељина
обезбједиће се финансијска средства у буџету Града.
Носиоци задатака утврђени овим планом дужни су
у оквиру властитог буџета, обезбједити финансијска средства
потребна за њихову реализацију.
Буџетом Града у Одјељењу за привреду и
пољопривреду планирана су финансијска средства за санацију
и одржавање водотокова и водопривредних објеката у износу
од 305.000,00 КМ. као и 275.000,00 КМ учешћа у финансирању
ЈП “Воде”Бијељина.
За трошкове експропријације, у наставку радова на
регулацији корита р.Јање до ушћа у р.Дрину Град Бијељина је
обезбједио 500.000.00 КМ плус још 1.000.000.,00 КМ за исте
намјене од Фонда солидарности за обнову Републике Српске.
Од водопривредних накнада преко Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
реализоваће се током 2016.године бројни инфраструктурни
пројекти и радови у функцији заштите од поплава у планираном
износу од 400.000,00 КМ.
За потребе цивилне заштите односно набавку опреме
за зашиту и спасавање од поплава (2 алуминијска чамца са
ванбродским моторима и приколицама) планирана су средства
у износу од 30.000,00 КМ.
По пројекту прекограничне сарадње Бијељина-Шабац
(уколико се исти реализује) Планом јавних набавки за 2016.
годину планирана је набавка опреме и средстава претежно
за заштиту и спасавање од поплава: чамаца, ванбродских
мотора, приколица за чамце, радио уређаја, теренских возила,
хидролошких мјерних станица, у износу од 151.357,05 КМ,
као и спровођење обуке за спасиоце и управљање моторним
чамцима у износу од 8.502,00 КМ
VI Завршне одредбе
Овај план објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељине”
Број: 02-014-1-265/16
КОМАНДАНТ ШТАБА
02. март 2016. године
Мићо Мићић, с.р.
Бијељина					

		
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3-3723/16 од 29.01.2016. године, извршило је у регистру заједница
Града Бијељина, у регистарском листу број: 123 упис оснивања
Заједнице етажних власника „Баје Станишића Д3“ Улица Баје
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Службени гласник Града Бијељина

Станишића Д3Л1/2 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „Баје
Станишића Д3“ Улица Баје Станишића Д3Л1/2 Бијељина.
Регистарски лист број: 123.
Оснивачи: 14 етажна власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела
у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Крсто Васић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-3/16
Дана: 29.01. 2016. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

		
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3-3724/16 од 29.01.2016. године, извршило је у регистру заједница
Града Бијељина, у регистарском листу број: 124 упис оснивања
Заједнице етажних власника „Ламела 1 улаз 2 и Ламела 2“
Улица Баје Станишића 1а Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Ламела 1 улаз 2 и Ламела 2“ Улица Баје Станишића 1а
Бијељина. Регистарски лист број: 124.
Оснивачи: 38 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама
или некретнинама узетим у закуп. Заједница у правном
промету иступа самостално у оквиру своје дјелатности а за
обавезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступник: Владимир Радуловић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-4/16
Дана: 29.01.2016. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

		
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3-3725/16 од 01.03.2016. године, извршило је у регистру заједница
Града Бијељина, у регистарском листу број: 125 упис оснивања
Заједнице етажних власника „Мајевичка 31“ Улица Мајевичка
бр; 31 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Мајевичка
31“ Улица Мајевичка бр; 31
Бијељина.
Регистарски лист број: 125.
Оснивачи: 8 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама
или некретнинама узетим у закуп. Заједница у правном
промету иступа самостално у оквиру своје дјелатности а за
обавезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
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одржавања зграде.
Заступник: Савић Велибор, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-5/16
Дана: 01.03. 2016. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

		
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3372-6/16 од 01.03.2016. године, извршило је у регистру
заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 126 упис
пререгистрације Заједнице етажних власника „Мајевичка
104“ Улица Мајевичка бр: 104 Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде„Мајевичка 104“ Улица Мајевичка бр: 104 Бијељина,
Регистарски лист број: -126.
Оснивачи: 17 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела
у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Карановић Душанка, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-6/16
Дана: 01.03. 2016. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

		
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3372-7/16 од 01.03.2016. године, извршило је у регистру
заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 127
упис пререгистрације Заједнице етажних власника „Милоша
Обилића 9“ Улица Милоша Обилића бр: 9 Бијељина, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Милоша Обилића 9“ Улица Милоша Обилића бр: 9
Бијељина, Регистарски лист број: -127.
Оснивачи: 11 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела
у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Добрић Верица, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-7/16
Дана: 01.03. 2016. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.
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