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БРОЈ 21/2010

Члан 6.
Ha основу члана 30. алинеја 15. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
Начелник општине ће својим рјешењем именоваброј: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 16. Стати
Радну
групу за израду Акционог плана за одрживу
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
енрегију
SEAP
(Sustainable Energy Action Plan).
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 21. октобра 2010.
године, д о н и ј е л а је
Члан 7.
Акциони план за одрживу енергију SEAP
(Sustainable Energy Action Plan) представља стратешки
и оперативни документ, који дефинише свеобухватни
оквир за циљеве 2020. године односно документ који
показује како ће локална власт достићи смањење емисије до 2020. године. Акциони план користи резултате
Члан 1.
претходно припремљеног Пописа/преглед стања емисија (BEI) како би идентификовао најбоља подручја за
Усваја се Иницијатива Споразума градоначелниакције и могућности за достизање циља локалне власти
ка The Covenant of Mayors Initiative o смањењу емисије
о смањењу СО2 Документ дефинише конкретне мјере
СО2 за најмање 20% до 2020. године.
редукције заједно са временским оквирима и додијељеним одговорностима.
Члан 2.

ОДЛУКУ
О усвајању Иницијативе Споразума градоначелника/The Covenant of Mayors Initiative o
смањењу емисије СО2 до 2020. године

Члан 8.
Иницијатива Споразума градоначелника представља Иницијативу Европске комисије, која пружа
Рок за израду Акционог плана за одрживу енреводећим европским градовима да умање климатске
гију/Sustainable Energy Action Plan (SEAP) укључујући
промјене, кроз имплементацију напредних локалних
Попис/преглед стања емисија (BEI) je једна (1) година
политика о одрживој енергији које повећавају квалитеод датума потписивања Споразума градоначелника са
ту живота грађана и рјешавају кључна друштвена пиЕвропском комисијом.
тања.
Члан 9.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаОвлашћује се Начелник општине Бијељина да
вљивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
приступи процедури потписивања Споразума градоначелника са Европском комисијом.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 4.
Скупштина општине ће обавијестити Европску комисију о својој одлуци слањем е-поруке на адресу/mailbox Споразума градоначелника/Тhe Covenant of
Mayors.
Члан 5.
Скупштина општине ће примити потврду путем
е-поште са информацијама о наредним корацима.

Број: 01-022-84/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

Ha основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, број:
25/02 и 91/06) и члана 35. алинеја 12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
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број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељи- ке Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35.
на на сједници одржаној дана 21. октобра 2010. године, став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службед о н и ј е л а је
ни гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 21. октобра 2010. године, д о н и ј е л а је
ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ “ГЕОТЕРМ”
д.о.о. Бијељина ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ
ЗА КОРИШТЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У К.О.
БИЈЕЉИНА 2
Члан 1.

Општина Бијељина је сагласна да се “ГЕОТЕРМ”
д.о.о. Бијељина са сједиштем у Бијељини додијели концесија за истраживање и експолатацију минералног ресурса термоминералне воде на територији општине
Бијељина и то :
• за бушотину БГТ-1 на земљишту озмначеном као
к.ч. број 937/1 зв. “Саџи бара” у нарави њива 1.
класе површине 6273 м2 и воћњак 3. класе површине 4400 м2, што укупно износи 10.673 м2, уписана у Лист непокретности број 5475, к.о. Бијељина 2 на којој је као корисник уписана општина
Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара грунтовној парцели означеној као к.ч. број 937/1 зв. “Саџи
бара” у нарави њива 1. класе површине 6273 м2 и
воћњак 3. класе површине 4400 м2, што укупно
износи 10.673 м2, уписана у зк уложак број 5033,
к.о. Бијељина 2, на којој је општина Бијељина уписана са правом располагања у дијелу 1/1.
Члан 2.
Општина Бијељина је сагласна да се на земљишту
из члана 1. Концесија додјели на период од 30 година,
рачунајући од дана закључења Уговора о концесији.
Члан 3.
Обавезе које ће Влада Републике Српске утврдити Одлуком о додјели концесије и Уговором о концесији падају на терет “ГЕОТЕРМ” д.о.о. Бијељина са сједиштем у Бијељини.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-82/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНА ПЛАНА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ УНУТАР ОБУХВАТА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА”
У БИЈЕЉИНИ СА УРБАНИСТИЧКОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ
КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА МЕШЕ
СЕЛИМОВИЋА, РАЧАНСКА, СРПСКЕ
ДОБРОВОЉАЧКЕ ГАРДЕ И НОВЕ УЛИЦЕ
Члан 1.
Усваја се Измјена плана парцелације унутар обухвата Регулационог плана „Центар града” у Бијељини са урбанистичко-техничким условима за изградњу
кружне раскрснице улица Меше Селимовића, Рачанска,
Српске добровољачке гарде и Нове улице.
Обухват измјене плана парцелације Регулационог
плана „Центар града” у Бијељини, односи се на површину од 92.00 ха.
Обухват подручја изградње кружне раскрснице улица Меше Селимовића, Рачанске, Српске добровољачке гарде и Нове улице износи 0.33 ха.
Члан 2.
План садржи:
• Текстуални дио приједлога Измјена плана парцелације
• Графички дио приједлога Измјена плана парцелације који садржи:
1. Копија катастарског плана��������������������������1:1000
2. Извод из Регулационог плана „Центар
града” у Бијељини
- План просторне организације -��������������� 1: 1000
3. Извод из Регулационог плана „Центар
града” у Бијељини
- План парцелације -��������������������������������������1:1000
4. Измјена плана парцелације на
дефинисаним локацијама�����������������������������1:1000
5. План парцелације - ново стање ������������������1:1000
6. План просторне организације - ново
стање ��������������������������������������������������������������1:1000
7. План саобраћаја - ново стање ���������������������1:1000
Члан 3.

Ha основу члана 50. и 67. Закона о уређењу просПлан је урађен у Ј.П. „Дирекција за изградњу и
тора - пречишћен текст („Службени гласник Републи- развој града” Бијељина у мјесецу октобру 2010. године.
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8. Урбанистичко-архитектонско
рјешење - Основе приземља������������������������� 1:500

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

9. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - ситуација������������������������������������������� 1:250

Члан 5.

10. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - основа подрума����������������������������������1:100

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-74/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

11. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - приземља �������������������������������������������1:100
12. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - основа I и II етаже�����������������������������1:100
13. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - основа III етаже����������������������������������1:100
14. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - основа поткровља �����������������������������1:100
15. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - основа кровних равни ����������������������1:100

Ha основу члана 53. Закона о уређењу простора пречишћен текст (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став
1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 21. октобра 2010.године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА
“ЛОКАЦИЈА 13” У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “ЦЕНТАР ГРАДА” БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Усваја се Урбанистички пројекат “Локација 13” у
оквиру Регулационог плана “Центар града” у Бијељини.
Урбанистички пројекат обухвата подручје планирања у укупној површини од 0.214 ха.
Члан 2.
План садржи:
• Текстуални дио Приједлога Урбанистичког пројекта
• Комплетан графички дио Приједлога Урбанистичког
пројекта који садржи:

16. Идејно рјешење: Објекат 1 фаза
I -пресјек I-I�����������������������������������������������������1:100
17. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - пресјек II - II ��������������������������������������1:100
18. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - југоисточна фасада����������������������������1:100
19. Идејно рјешење: Објекат 1
фаза I - сјеверозападна фасада����������������������1:100
20. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - ситуација������������������������������������������ 1:250
21. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - основа подрума��������������������������������1:100
22. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - основа приземља �����������������������������1:100
23. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - основа I и II етаже����������������������������1:100
24. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - основа III етаже �������������������������������1:100
25. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - основа поткровља����������������������������1:100
26. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - основа кровних равни����������������������1:100

1. Копија катастарског плана��������������������������� 1:500

27. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - пресјек I -1 ����������������������������������������1:100

2. Извод из РП - плана просторне
организације��������������������������������������������������� 1:500

28. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - пресјек II - II�������������������������������������1:100

3. Извод из РП - плана саобраћајне
инфраструктуре��������������������������������������������� 1:500

29. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - југоисточна фасада �������������������������1:100

4. Извод из РП - план парцелације ������������������ 1:500

30. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - сјеверозападна фасада ��������������������1:100

5. Извод из РП - инжињерско
геолошка карта ���������������������������������������������� 1:500
6. План парцелације������������������������������������������ 1:500
7. План просторне организације ��������������������� 1:500

31. Идејно рјешење: Објекат 2
фаза II - југозападна фасада��������������������������1:100
32. Идејно рјешење: Објекат 3
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фаза III - ситуација���������������������������������������� 1:250
33. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - основа подрума�������������������������������1:100
34. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - основа приземља����������������������������1:100
35. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - основа I и III етаже�������������������������1:100
36. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - основа II етаже �������������������������������1:100
37. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - основа поткровља ��������������������������1:100
38. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - основа кровних равни��������������������1:100
39. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - пресјек I -1����������������������������������������1:100
40. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - пресјекП-П��������������������������������������1:100

22. 10. 2010.

ке Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35.
став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 21. октобра 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЈАЊА’ У ЈАЊИ
Члан 1.
Усваја се Измјена дијела Регулационог плана
„Јања” у Јањи.
Обухват
Измјене
Дијела
Регулационог
плана „Јања” у Јањи, односи се на земљиште означено као к.ч. број 699/2, К.О. Јања 1, површине 1.492 м 2
(0.15 ха).
Члан 2.

41. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - југоисточна фасада�������������������������1:100

План садржи:

42. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - сјевероисточна фасада�������������������1:100

• Текстуални дио Приједлога Измјене дијела Регулационог плана „Јања” у Јањи,

43. Идејно рјешење: Објекат 3
фаза III - сјеверозападна фасада�������������������1:100

• Графички дио Приједлога Измјене дијела Регулационог плана „Јања” у Јањи, који садржи:

44. Хидротехничка инфраструктура ���������������� 1:500

1. Копија катастарског плана��������������������������1:1000

45. Инфраструктура - електроенергетска
мрежа��������������������������������������������������������������� 1:500

2. Извод из Урбанистичког плана „Јања”������1:1000

46. Инфраструктура - ТК мрежа������������������������ 1:500

3. Извод из Регулационог плана „Јања”
- План просторне организације -�����������������1:1000

Члан 3.

4. Измјена дијела Регулационог плана „Јања”
- План просторне организације -�����������������1:1000

План је урађен у Ј.П. “Дирекција за изградњу и
развој града” Бијељина у мјесецу октобру 2010. године

5. Измјена дијела Регулационог плана „Јања”
- План саобраћаја -������������������������������������������ 1:500

Члан 4.

6. Измјена дијела Регулационог плана „Јања”
- План парцелације -��������������������������������������� 1:500

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Административне службе општине
Бијељина.
Члан 5.

7.. Измјена дијела Регулационог плана „Јања”
- План регулационох и грађевинских
линија -������������������������������������������������������������ 1:500
Члан 3.

План је урађен у Ј.П. „Дирекција за изградњу и
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаразвој града” Бијељина у мјесецу октобру 2010. године.
вљивања у “Службеном гласнику општине Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-73/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се општински
орган Административне службе општине Бијељина надлежан за послове просторног уређења.
Члан 5.

Ha основу члана 50. и 67. Закона о уређењу простора - пречишћен текст („Службени гласник Републи-

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

22. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
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Површина обухвата Измјене регулационог плана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељиизноси 92.00 ха (деведесет два хектара).
на.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-83/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

Члан 3.
Период за који се утврђују плански параметри је
до 2015. године.
Члан 4.

Смјернице за израду Измјене Регулационог плана
Ha основу члана 29. и 30. Закона о уређењу прос- „Центар града” израђује носилац припреме плана.
тора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”,
број: 55/10) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општиЧлан 5.
не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
Рок за израду планског документа је 120 дана од
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
дана
потписивања
уговора са носиоцем израде Измјене
на својој сједници одржаној дана 21. октобра 2010. годиРегулационог плана „Центар града” у Бијељини.
не, д о н и ј е л а

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА”
У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Приступа се изради Измјене Регулационог плана
„Центар града” у Бијељини.

Члан 6.
Измјена Регулационог плана „Центар града” у
Бијељини треба да садржи све елементе прописане Законом о уређењу простора и грађењу, другим законима
и посебним правилником о садржају, начину израде и
доношења докумената просторног уређења.
Члан 7.

Скупштина општине Бијељина ће на приједлог
носиоца припреме плана, а након обављене стручне
расправе о Преднацрту плана, утврдити Нацрт Измјене
Граница обухвата Измјене регулационог пларегулационог плана „Центар града” у Бијељини, као и
на „Центар града” у Бијељини почиње од улице Мајемјесто, вријеме и начин излагања Нацрта на јавни увид.
вичке и Милоша Обилића, иде Мајевичком улицом у
правцу истока, улази у улицу Арсенија Чарнојевића,
Члан 8.
скреће у правцу истока, прсијеца улицу Вука Караџића
и Другог априла, затим иде међама к.ч.бр.2523, настаО Нацрту Измјене регулационог плана обавиће се
вља у правцу истока, затим иде међама к.ч.бр.2451/2,
јавни увид у трајању од 30 дана.
наставља до улице Слободана Јовановића, којом иде
до улице Меше Селимовића и наставља у правцу истоСтав носиоца израде плана о примједбама, приједка, затим међама к.ч.бр.2068/2, затим скреће према јулозима и мишљењима разматра се на стручној распрагу, пресијеца улицу Кнез Иво од Семберије и иде уливи, која се организује у року од 30 дана од дана затвацом Розе Др Папо, пресијеца Тиршову улицу, скреће у
рања јавног увида.
правцу запада, сијекући к.ч.бр.3822/1, затим иде Милешевском улицом и излази на улицу Галац, скреће улиЧлан 9.
цом Потпоручника Смајића, скреће ка југу, пресијецајући улицу Богдана Жерајића, скреће у правцу запада
Ако се приједлог Измјена Регулационог плана
и пресијеца улицу Српске војске и иде улицом Ђуре
„Центар града” на основу прихваћених приједлога, приДаничића, затим скреће ка сјеверу Козарачком улицом,
мједби и мишљења достављених у току јавног увида
долази до улице 27. марта и иде 215 метара у правцу
значајно разликује од нацрта документа, носилац призапада, затим иде у правцу сјевера, долази до источне
преме дужан је да организује поново јавни увид.
међе к.ч.бр. 2898, улази у улицу Филипа Вишњића, затим скреће у правцу запада, пратећи улицу незнаних
Трајање поновног јавног увида не може бити
јунака, пресијеца улицу Јерменску, иде међама к.ч.бр.
краће од осам дана.
2011, скреће у правцу сјевера, улази у улицу Незнаних
јунака, долази до канала Дашница и прати ток канала
Поновни јавни увид се може спроводити највише
у правцу сјевера, гдје се спаја са улицом Милоша Обидва пута, након чега се доноси нова одлука о измјени
лића, скреће у правцу југа и долази до раскрснице са
документа просторног уређења.
Мајевичком улицом, гдје се и завршава.
Члан 2.
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Члан 10.

нове алинеје које гласе:
“- Лиценце “Д” затакси превоз
20,00КМ
Носилац припреме Измјене регулационог пла- Лиценца за возило којим се врши такси превоз 20,00КМ
на, након одржаног јавног увида и стручне расправе,
- Легитимација за возача такси возила
10,00КМ”
утврђује Приједлог Измјена Регулационог плана „Центар града” у Бијељини, у складу са закључцима са јавне
Члан 2.
расправе.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Члан 11.
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”
Носилац припреме Измјене регулационог плана
је Одјељење за просторно уређење Административне
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
службе општине Бијељина.
Члан 12.

Број: 01-022-80/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

Носилац израде Измјене Регулационог плана биће
правно лице коме буде повјерена израда истог у складу
са прописима о јавним набавкама, а које је регистровано за израду ове врсте планске документације.

Ha основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике СрпсЧлан 13.
ке”, број: 101/04, 42/05 и 118//05), члана 1. Закона о комуналним таксама (“Службени лист СР БиХ”, број: 21/77,
Финансијска средства потребна за израду Измјене 35/88 и 26/89), који се у смислу члана 12. Уставног закорегулационог плана „Центар града”, обезбијеђена су из на за спровођење Устава Републике Српске (“Службебуџета општине Бијељина.
ни гласник Републике Српске”, број: 21/92) примјењује
као закон Републике Српске и члана 35. алинеја 10. СтаЧлан 14.
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана Бијељина на сједници одржаној дана 21. октобра 2010.
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељи- године, д о н и ј е л а је
на.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-75/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.

У Одлуци о комуналним таксама-пречишћен
текст (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
12/09, 14/09, 23/09, 26/09, 5/10) у Тарифи комуналних
Ha основу члана 30. Закона о локалној самоупратакса које се плаћају на подручју општине Бијељина у
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
Тарифном броју 2. тачка д) став 1. мијења се и гласи:
42/05 и 118/05), члана 4. Закона о административним
таксама и накнадама-пречишћен текст (“Службени гла“д) За давање сагласности за полагање инфрасник Републике Српске”, број: 08/09) и члана 35. Стаструктурних водова (водовод, гасовод, канализација,
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
ПТТ, електро-инсталација) паралелно са осовином пуБијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
та на подручју града (катастарске општине Бијељина 1,
Бијељина на сједници одржаној дана 21. октобра 2010.
Бијељина 2 и Бијељина село):
године, д о н и ј е л а је
• у асфалтном дијелу коловоза по м1 �����������7,00 KM
• у банкини и макадамском дијелу
ОДЛУКУ
коловоза по м1 ����������������������������������������������1,00 KM
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
• у путном појасу по м1 ���������������������������������0,50 KM”

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.

Члан 2.

У Тарифном броју 2. тачка д) додаје се нови став 2.
У Одлуци о општинским административним так- који гласи:
сама (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
7/10, 10/10), у члану 4. Тарифни броја 22. додају се три
“д) За давање сагласности за полагање инфра-

22. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

структурних водова (водовод, гасовод, канализација,
ПТТ, електро-инсталација) паралелно са осовином пута на подручју сеоских мјесних заједница:
• у асфалтном дијелу коловоза по м1 �����������3,00 KM
• у банкини и макадамском дијелу
коловоза по м1 ���������������������������������������������0,50 KM”
Члан 3.
У тарифном броју 2. тачка д-1) послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“За давање сагласности за прикључење објекта
мега маркета на канализациони систем отпадних вода, власник објекта који нема изграђену септичку јаму
плаћа накнаду у износу од 2,5 КМ/м2, а за прикључење
објекта јавне гараже 2,0 КМ/м2, укупне површине објекта утврђене рјешењем о одобрењу за грађење издатог
од надлежног органа.”
У досадашњем ставу 2. послије ријечи “став 1.”
додају се ријечи “и става 2.”.
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4.
Члан 4.
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ле, Патковача, Ћипировине, Голо Брдо, Хасе,
Бријесница и Љељенча,
2. Матично подручје Јања за насељена мјеста :
Јања, Обријеж, Којчиновац, Љесковац, Чардачине и Глоговац,
3. Матично подручје Црњелово за насељена мјеста: Црњелово Горње и Црњелово Доње,
4. Матично подручје Батковић за насељено мјесто
Батковић,
5. Матично подручје Бродац за насељена мјеста:
Бродац Горњи, Бродац Доњи, Велино Село и Остојићево,
6. Матично подјучје Драгаљевац Доњи за насељена мјеста : Драгаљевац Доњи , Драгаљевац
Средњи, Чађавица Доња и Вршани,
7. Матично подручје Суво Поље за насељена мјеста: Суво Поље и Загони,
8. Матично подручје Буковица за насељена мјеста:
Буковица Доња, Пиперци и Главичорак,
9. Матично подручје Главичице за насељена мјеста: Главичице, Батар, Јоховац, Рухотина, Бјелошевац, Бањица и Кацевац,
10. Матично подручје Велика Обарска за насељено
мјесто Велика Обарска,

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

11. Матично подручје Дворови за насељена мјеста:
Дворови, Даздарево, Тријешница и Крива Бара,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

13. Матично подручје Магнојевић за насељена
мјеста: Магнојевић Доњи, Магнојевић Средњи,
Магнојевић Горњи и Буковица Горња,

Број: 01-022-81/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

12. Матично подручје Трњаци за насељена мјеста:
Трњаци; Међаши и Балатун,

14. Матично подручје Модран за насељена мјеста:
Модран и Ченгић;
15. Матично подручје Драгаљевац Горњи за насељена мјеста: Драгаљевац Горњи, Чађавица
Средња и Чађавица Горња.

Ha основу члана 4. Закона о матичним књигама
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 111/09).
Члан 2.
тачке 3. Упутства о вођењу матичних књига („Службени гласник Републике Српске”, број: 55/10) и члаЗа матична подручја из члана 1. Одлуке водиће
на 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник
се:
матичне
књиге рођених, матичне књиге држављана,
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06 ), Скупштиматичне
књиге
вјенчаних и матичне књиге умрлих.
на општине Бијељина на сједници одржаној дана 21. октобра 2010. године, д о н и ј е л а је
Члан 3

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Одређују се матична подручја на територији
општине Бијељина и то:
1. Матично подручје Бијељина за насељена мјеста: Бијељина, Ново Насеље, Ново Село, Гојсовац,
Попови, Слобомир, Амајлије, Кованлук, Пучи-

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”, а примјењиваће се од 01.01.2011. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-76/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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III
Ha основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
Грађевинско земљиште, које је предмет заједброј: 101/04, 42/05 и118/05) и члана 35. алинеја 12. Станичког
улагања односи се на четири грађевинске партута општине Бијељина (“Службени гласник општине
целе
утврђене
регулационим планом „Центар града”
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 21. октобра 2010. Бијељина и то :
године, д о н и ј е л а је
1. Прва грађевинска парцела чија је укупна површина 1502 м2 од чега у исту улази 480 м2 површине општине Бијељина. Нето површина
ОДЛУКУ
објекта на овој парцели износи око 2.000 м2 +
О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОподрумски простор. Општини Бијељина припаПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.Ч. БР. 3468/3,
да
25% , односно око 160 м2 простора + припаК.Ч. БР. 3506, К.Ч. БР. 3496 И К.Ч. БР.
дајући дио подрумског простора.
3472, СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА2 У СКЛОПУ

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА’
БИЈЕЉИНА
I

Овом Одлуком дозвољава се заједничко улагање између општине Бијељина и Предузећа за инвестиције, трговину, експорт-импорт „MDM COMMERC
DVOROVI” из Дворова, у изградњи стамбено-пословног објекта у оквиру вешепородичних стамбено-пословних објеката предвиђених за градњу регулационим
планом „Центар града“ Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина „ број 22/06), на локалитету између
улица Меше Селимовић и Карађорђева у Бијељини
II
Предмет заједничког улагања од стране општине
Бијељина су некретнине означене као:
• к.ч. број 3506 у нарави стамбена зграда број 1 површине 66 м2 и двориште површине 745 м2, што
укупно износи 811 м2 ( предметна парцела у нарави представља паркинг код зграде коју користи
комунална полиција, а уписани стамбени објекат не постоји на терену), уписана у Посједовни
лист број 6067, к.о Бијељина 2 у ком је општина
Бијељина уписана као посједник са дијелом 1/1
и зк. уложак број 12041, к.о. Бијељина 2 у ком је
општина Бијељина уписана са својином са дијелом 1/1 и
• к.ч. број 3468/3 у нарави земљиште уз зграду површине 206 м2 и зграда ссно и друш.сам. број 1
површине 454 м2, што укупно износи 660 м2, уписана у Лист непокретности број 5184, к.о. Бијељина 2 у ком је као корисник уписана општина
Бијељина са дијелом 1/1 и зк. уложак број 4808,
к.о. Бијељина 2 у ком је општина Бијељина уписана са правом располагања са дијелом 1/1,
• дио к.ч. број 3472 у површини од 78 м2 која у нарави представља јавно добро пут укупне површине
146 м2, уписанау пл. број 793, к.о. Бијељина 2 и зк.
уложак број 2958, к.о. Бијељина ,
• к.ч. број 3496 у нарави њива 1. класе површине 462 м2 уписана у посједовни лист број 822, к.о.
Бијељина 2.

2. Друга грађевинска парцела чија је укупна површина 1209 м2 од чега у исту улази 594 м2
површине општине Бијељина. Нето површина објекта на овој парцели износи око 1800 м2 +
подрумски простор. Општини Бијељина припада 20%, односно око 176 м2 простора + припадајући дио подрумског простора.

3. Трећа грађевинска парцела чија је укупна површина 1270 м2 од чега у исту улази 118 м2 површине општине Бијељина .Нето површина
објекта на овој парцели износи око 1900 м2 +
подрумски простор. Општини Бијељина припада 20%, односно око 36 м2 простора + припадајући дио подрумског простора.
4. Четврта грађевинска парцела чија је укупна
површина 1329 м2 од чега у исту улази 500 м2
површине општине Бијељина. Нето површина објекта на овој парцели износи око 2.000 м2 +
подрумски простор. Општини Бијељина припада 20% , односно око 150 м2 простора + припадајући дио подрумског простора.
IV
Укупна нето површина простора која припада
општини Бијељина износи око 522 м2 + припадајући
подрумски простор , с тим што општина Бијељина добија комплетно приземље објекта на првој грађевинској
парцели који представља пословни простор. Разлику до
522 м2 простора „MDM COMMERC DVOROVI” из Дворова је дужан обезбиједити у стамбеном простору на
првом или другом спрату објекта на првој грађевинској
парцели.
Површине простора исказане у тачци III и ставу 1.
ове тачке су орјентационе, а исте ће се коначно утврдити након израде пројектне документације, Уговором о
заједничкој изградњи.
V
Предузеће за инвестиције, трговину, експорт-импорт „MDM COMMERC DVOROVI” из Дворова дужно
је предати општини Бијељина некретнине из тачке IV
ове Одлуке у року од 12 (дванаест) мјесеци од дана добијања одобрења за градњу за објекат на Првој грађевинској парцели.

22. 10. 2010.
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VI

Предузећа за инвестиције, трговину, експорт-импорт „MDM COMMERC DVOROVI” из Дворова се обавезује да прије закључења Уговора о заједничкој изградњи изврши цијепање своје катастарске парцеле у
складу са регулационим планом и на истој се Изјавом о
одрицању, одрекне права својине у корист јавног добра
путеви којим управља општина Бијељина.
VII
Општина Бијељина ће након изградње објекта на Првој грађевинској парцели , односно уласка у
посјед некретнина из тачке IV ове Одлуке предложити
Скупштини општине доношење одлуке о проглашењу
јавног добра - путеви дијела парцеле који по регулационом плану представља пут.
VIII
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словни простори на којима је општина Бијељина уписана са правом својине и коришћења са дијелом 1/1 и то:
1. Пословни простор површине 36м2, који се налази у Бијељини, у улици Нушићевој, на
означен као к.ч.број 2432/34, уписан у лист непокретности број 7029 К.О. Бијељина 1, ЗК уложак
број 15391, К.О. Бијељина 1, додјељује се на коришћење Удружењу ампутираца Бијељина.
2. Пословни простор површине 99,14м2, који се
налази у Бијељини, у ул.Српске добровољачке гарде, означен као к.ч. број 2455, уписан у
посједовни лист број:830, К.О. Бијељина 2. односно ЗК извадак број 11802 К.О. Бијељина 2,
додјељује се на коришћење Црквеној општини
Лединци Бијељина.
3. Пословни простор-монтажни објекат привременог карактера, површине 8м2, који се налази
у Бијељини, у улици Меше Селимовић, Занатски центар код аутобуске станице, локал број 8,
додјељује се на коришћење Хуманитарном удружењу жена “АРТА” Бијељина.

Овлашћује се Начелник општине Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о заједничкој изградњи стамбено-пословног објекта са Предузећем за инвестиције, трговину, експорт-импорт „MDM
Члан 2.
COMMERC DVOROVI” ca сједиштем у Дворовима, a
Додјела на коришћења некретнина из члана 1. ове
no прибављеном мишљењу Правобранилаштва РепуОдлуке врши се без накнаде и неће се књижити у катасблике Српске -Сједиште замјеника у Бијељини.
тарској и земљишнокњижној евиденцији.
Некретнине-пословни простори из члана 1. ове
Трошкове који терете закључење уговора сносе
Одлуке, Удружења којима се исти додјељују, користиће
уговорне стране солидарно.
за потребе обављања дјелатности у складу са рјешењем
о упису у судски регистар.
IX
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-79/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

Члан 3.
На основу ове Одлуке са Удружењем ампутираца Бијељина, Хуманитарним удружењем жена “АРТА” Бијељина и Црквеном општином Лединци Бијељина закључиће се Уговор, којим ће се регулисати права
и обавезе уговорних страна у вези са некретнинама из
члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 21. октобра2010.
године, д о н и ј е л а је

Овлашћује се Начелник општине Бијељина, да на
основу ове Одлуке, са Удружењем ампутираца Бијељина, Хуманитарним удружењем жена “АРТА” Бијељина и Црквеном општином Лединци Бијељина закључи
Уговор.

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ

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

Члан 1.
Овом Одлуком додјељују се на коришћење по-

Члан 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-78/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Ha основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 21. октобра2010.
године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШТЕЊЕ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ
I
Овом Одлуком додјељује се на кориштење Туристичкој организацији Бијељина дио пословног простора у Бијељини, ул. Трг Краља Петра I Карађорђевића
бр. 9, у површини од 45 м2, који се налази у склопу објекта на парцели к.ч. 3242 у нарави ДОМ ЈНА-згр.ссно и
друшт.сам бр.1, површине 429 м2, уписане у ЗК уложак
бр. 11607, КО Бијељина 2, на којој је општина Бијељина уписана са правом својине са дијелом 1/1. Предметна
некретнина уписана је у лист непокретности број 6552,
КО Бијељина 2, у ком је општина Бијељина уписана са
правом кориштењаса дијелом 1/1.
II
Додјела на кориштење некретнине из тачке I ове
Одлуке врши се без накнаде и неће се књижити у катастарској и земљишнокњижној евиденцији.
Некретнине из тачке I ове Одлуке Туристичка организација Бијељина користит ће док у истим обавља
дјелатност утврђену Одлуком о оснивању Туристичке
организације општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 7/03, 6/04, 26/06, 31/07 и 16/08).
III
На основу ове Одлуке са Туристичком организацијом општине Бијељина закључиће се Споразум,
којим ће се регулисати права и обавезе уговорних страна у вези са некретнином из тачке I ове Одлуке.
IV
Овлашћује се Начелник општине Бијељина, да
на основу ове Одлуке, са Туристичком организацијом
општине Бијељина закључи Споразум .
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-77/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

22. 10. 2010.

Ha основу члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03),
члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 35. алинеја 20. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор секретара Скупштине општине Бијељина,
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 21. октобра 2010. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ, дипломирани правник из Бијељине именује се за секретара
Скупштине општине Бијељина.
2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата
Скупштине општине Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-72/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

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

Ha основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03), члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07),
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), члана 8. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовања органа у јавним предузећима и установама чији
је оснивач Скупштина општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/03) и Извјештаја
Комисије за избор чланова Управног одбора Апотеке
“Семберија” Бијељина, Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 21. октобра 2010. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
АПОТЕКА “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
1. За чланове Управног одбора ЈЗУ Апотека “Сем-
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берија” Бијељина, именују се:
1) ДАНКО НОВАКОВИЋ
2) БИЉАНА СТАЈИЋ
3) ВЕСНА ВУКОВИЋ
2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Апотеке “Семберија” Бијељина, број: 01-111-28/10 од 27. маја
2010. године (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 10/10).
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-71/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ
Посебне водне накнаде представљају приход на
основу:
а) Накнада за захватање и кориштење воде и то: за
пиће и јавно водоснадбијевање, кориштење минералних вода за флаширање, кориштење воде за наводњавање, узгој рибе у кавезима, употреба воде за
индустријске и сличне процесе, употреба воде за
друге намјене за људску употребу.
б) Накнаде за производњу електричне енергије.
в) Накнада за заштиту вода и то: накнада које плаћају
власници транспортних средстава која користе
нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу вјештачких
ђубрива.
г) Накнада за вађење материјала из водотокова.
д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених, пословних и других објеката.

Ha основу члана 195. Закона о водама (“Служ3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ
бени гласник Републике Српске”, број: 50/06) и чла- ВОДНИХ НАКНАДА
на 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), СкупштиПриходи прикупљени на основу посебних водних
на општине Бијељина на сједници одржаној дана 21. ок- накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет јединитобра 2010. године, д о н и ј е л а је
це локалне самоуправе и могу се користити за стручнотехничке послове односно: израду привремених планоПРОГРАМ
ва управљања водама, припрему планова управљања
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ
водама, спровођење праћења стања вода, успостављање
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ и рад Информационог система, одржавање објеката у
власништву јединица локалне самоуправе, спровођење
ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ
превентивних активности у сектору вода, трошкове раНАКНАДА
да и функционисања јавних предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и система.
1. УВОД
Сходно горе наведеном приходи прикупљени на
Воде су добро од општег интереса, стога се овој
основу
посебних водних накнада намјенски ће се копроблематици посвећује посебна пажња у циљу спреристити
за:
чавања деградације воде, постизања одрживог коришћења вода, осигурања правичног приступа водама,
а) Наставак чишћења и уређења корита
пружања заштите акватичних, полуакватичних и копријеке Јање у МЗ Јања, у дужини
нених екосистема, организовања одбране од поплава,
од око 510 м1 
50.000,00 KM
као и предузимања осталих радњи везано за рационалб) Санација и заштита локалног
но и економично кориштење вода.
водоводног изворишта “Студенац”
Кориштење вода подразумјева и плаћање накнау МЗ Чађавица Горња
50.000,00 KM
да за захватање површинских и подземних вода, а јединица за обрачун накнада је један метар кубни. Средства
в) Ископ, проширење и прочишћавање
за обављање послова и задатака као и функционисање
канала у МЗ Буковица Доња,
и одржавање некретнина и водних објеката од општег
засеок “Шекићи”
50.000,00 KM
значаја очување вриједности изграђених водних објекаг) Реконструкција бране на ријеци
та и система, предузимање мјера јавног инвестирања и
Гњица у МЗ Магнојевић Доњи
45.000,00 KM
капитална изградња водних објеката обезбјеђују се између осталог и из посебних водних накнада, прихода на
основу закупа јавног водног добра, буџета Републике 4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Српске, јединице локалне самоуправе и донација.
Средства прикупљена у буџет општине на име
посебних водних накнада су намјенска и могу се корис-
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тити на начин прописан Законом о водама и овим Програмом.

Давање стручног мишљења Комисије укључује,
али
се
не ограничава, нарочито следеће: испуњеност
Надзор и координацију над спровођењем овог
услова
предвиђених Законом о уређењу простора и
Програма и намјенским трошењем новца од посебних
водних накнада вршиће Министарство пољопривре- грађењу (Службени гласник Републике Српске, број:
де, шумарства и водопривреде Републике Српске и на- 55/10) и другим прописима којима се уређује грађење,
усаглашеност са одговарајућом просторно-планском
длежно Одјељење.
документацијом, рјешавање имовинско-правних односа - нарочито власништва над грађевинском парцелом,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
укључујући и обезбјеђење приступног пута, као и одБрој: 01-022-72/10
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
говарајућег нивоа уређености и опремљености грађеБијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
винске
парцеле комуналном и другом инфраструктуДатум, 21. 10. 2010. године
Драган Ђурђевић, с. р.
ром.
IV

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05
и 6/06) и члана 29. Одлуке о Административној служби општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”, број: 18/08), Начелник општине Бијељина
дана 19.10.2010.године, д о н и о је

ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА СТРУЧНОГ
МИШЉЕЊА ПРИЛИКОМ ОДЛУЧИВАЊА
ПО ЗАХТЈЕВУ
I

За потребе давања стручног мишљења, у складу
са овом Одлуком, начелник Одјељења је дужан обезбиједити сву потребну документацију у предмету, као
и друге неопходне услове за рад Комисије.
Комисија своје стручно мишљење, за сваки разматрани случај, доставља начелнику Одјељења у форми писаног документа, који је потписан од стране чланова Комисије.
V
Уколико начелник Одјељења не прихвати стручно
мишљење Комисије, дато у складу са овом Одлуком, о
разлозима неприхватања ће писмено обавијести Начелника општине.”

У поступку одлучивања по захтјеву, а прије доVI
ношења акта о локацијским условима и акта о одобрењу за грађење, у складу са овом Одлуком, начелник
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Одјељења за просторно уређење у Администратиној објавиће се у „Cлyжбeнoм гласнику општине Бијељислужби општане Бијељина ( у даљем тексту: „начелник на”.
Одјељења”, дужан је прибавити стручно мишљење Комисије која се образује овом Одлуком.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи „Одлука о обавези прибављања стручног мишљења
II
приликом одлучивања по захтјеву”, број: 02-014-8/09 од
10. априла 2009. године.
За давање стручног мишљења образује се Комисија у саставу:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
• БРАНКА БЛАГОЈЕВИЋ, дипл.инж. архитектуре,
• ИЗЕТ ЦАМИЋ, дипл.инж.геодезије,

Број: 02-014-1183/10
Бијељина,
Датум, 19. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

• МИЛАНА ЗУБАН, дипл.правник.
Задатак Комисије из претходног става ове тачке је да начелнику Одјељења даје стручно мишљење
у погледу испуњености услова предвиђених законом и
другим прописима за доношење шсга о локацијским условима и одобрењу за грађење, а који се односи на изградњу објеката вишепородичног становања, пословних, производних, објеката јавне намјене, као и других
објеката за које се укаже потреба, према приједлогу
Одјељења за просторно уређење.

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, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07),

22. 10. 2010.
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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-30(цЗ, 3 лота)/10
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1.

ДОО „Бук промет“ Бијељина

35.950,70 KM

2.

АД „Бијељина пут“Бијељина

45.924,20 KM

3.

АД „Зворник путеви“Зворник

52.352,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 2:
ДОО ”Бук промет” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
35.950,70 KM

I

У поступку јавне набавке путем отвореног посЛот 3: Асфалтирање улица у МЗ “Вељко Лукић”
тупка , а која се односи на набавку радова : „Асфалти- (ул. Владике Николаја 420x4 метра и ул. Василија Осрање путева и улица на подручју општине Бијељина”, трошког 370x4 метра)
понуде су доставили гледећи понуђачи:
Лот 1: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
1.
ДОО „Бук промет“Бијељина
72.139,75 KM
Хасе-Ново Насеље, 509x6 метара
1. ДОО „Бук промет” Бијељина

2.

АД „Бијељина пут“Бијељина

79.159,23 KM

2. АД „Бијељина пут”Бијељина

3.

АД „Зворник путеви“Зворник

90.453,60 KM

3. АД „Зворник путеви” Зворник

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 3:

Лот 2: Асфалтирање некатегорисаних путева у
МЗ “Крива бара”-Орашје, дужине 600x3 метара
1. ДОО „Бук промет” Бијељина

ДОО”Бук промет” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
72.139,75КМ

2. АД „Бијељина пут”Бијељина

III

3. АД „Зворник путеви” Зворник

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
Лот 3: Асфалтирање улица у МЗ “Вељко Лукић”(
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
ул.Владике Николаја 420x4 метра и ул.Василија Оспријема исте.
трошког 370x4 метра)
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
1. ДОО „Бук промет” Бијељина
се изјавити и на записник код звог органа.
2. АД „Бијељина пут”Бијељина
IV
3. АД „Зворник путеви” Зворник
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-169/10
Бијељина,
Датум, 08. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Лот 1: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Хасе-Ново Насеље, 509x6 метара
1.

ДОО „Бук промет“ Бијељина

72.643,19 KM

2.

АД „Бијељина пут“Бијељина

75.984,94 KM

3.

АД „Зворник путеви“Зворник

87.188,42 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 1:
ДОО”Бук промет” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
72.643,19 KM
Лот 2: Асфалтирање некатегорисаних путева у
МЗ “Крива бара”-Орашје, дужине 600x3 метара

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, 08/06,70/06 и 12/09) 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 ДД-н-42-п1/10
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Службени гласник Општине Бијељина

22. 10. 2010.

I

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана
У поступку јавне набавке путем конкурентског 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на- број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члабавци, а која се односи на набавку радова: ”Израда на 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
пројектно-техничке документације за доградњу под- радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
ручне основне школе у Новом насељу Јања и извођење Начелник општине д о н о с и :
радова на доградњи подручне основне школе у Новом
насељу Јања”, понуде су доставили следећи понуђачи:
ОДЛУКУ
1. ДОО „Призма”Бијељина

2. ДОО „Бук промет” Бијељина
3. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина
4. ДОО „Зидар Живановић” Бијељина

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-29( 4 лота)/10
I

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда ДОО ”Зидар Живановић” Доња Трнова
није испунила услове предвиђене тачком 6.4 тендерске
документације из разлога што нису доставили важећу
лиценцу о испуњавању услова за извођење електро радова , за које одобрење за грађење издаје општински орган управе, издату од стране надлежног министарства
PC, сходно одредбама члана 74. Закона о уређењу простора, („Сл. гласник Републике Српске” број 55/10).
Понуде ДОО ”Призма” Бијељина, ДОО ”Бук промет” Бијељина и ДОО ”ПГП Градитељ” Бијељина у
потпуности су испуниле услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено вредновање,
1.

ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

92.992,86 KM

2.

ДОО „Призма“ Бијељина

105.032,10 KM

3.

ДОО „Бук промет“ Бијељина

107.821,50 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО”ПГП Градитељ” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од
92.992,86 KM
Ill

У поступку јавне набавке путем отворног поступка , а која се односи на набавку услуга :”Организовање зимске службе на подручју општине Бијељина у
сезони 2010/2011 године”, понуде су доставили следећи
понуђачи:
Лот 1: Организовање зимске службе у сезони
2010/2011 године-рад комплетне механизације
на чишћењу и посипању свих улица и путева и
рад грејдера на разастирању снијега на дијелу
путева-сјеверни дио општине Бијељина
1. АД ”Бијељина пут”Бијељина
2. ДОО”Бук промет” Бијељина
Лот 2: Организовање зимске службе у сезони
2010/2011 године- рад остале механизације- рад
грејдера на разастирању снијега на дијелу путева-западни дио пштине Бијељина
1. АД ”Бијељина пут”Бијељина
2. ДОО „Радиша”Бијељина
3. ДОО ”Бук промет” Бијељина
Лот 3: Организовање зимске службе у сезони
2010/2011 године- рад остале механизације- рад
грејдера на разастирању снијега на дијелу путева- источни дио општине Бијељина

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

1. ДОО „ ПГП Градител>”Бијељина

IV

Лот 4: Организовање зимске службе у сезони
2010/2011 године- рад специјалне механизације
и ручни рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавним површинама на подручју
града Бијељине

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-194/10
Бијељина,
Датум, 11. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

2. АД ”Бијељина пут”Бијељина
3. ДОО ”Радиша”Бијељина
4. ДОО ”Бук промет” Бијељина

1. ДОО ”Радиша” Бијељина
2. ДОО ”Бук промет” Бијељина

22. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
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II

2010/2011 године- рад специјалне механизације и ручни
рад на тротоарима, трговима, парковима и осталим јавНакон разматрања приспјелих понуда установље- ним површинама на подручју града Бијељине
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног кри1.
ДОО“Радиша“ Бијељина
26.100,00 KM
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
2.
ДОО“Бук промет“Бијељина
29.550,00 KM
Лот 1: Организовање зимске службе у сезони 2010/2011 године-рад комплетне механизације на
чишћењу и посипању свих улица и путева и рад грејдера на разастирању снијега на дијелу путева-сјеверни
дио општине Бијељина
1.

АД“Бијељина пут“ Бијељина

194.474,00 KM

2.

ДОО“Бук промет“Бијељина

213.308,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 1:
АД ”Бијељина пут” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
194.474,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 4:
ДОО”Радиша” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
26.100,00 KM
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV

Лот 2: Организовање зимске службе у сезони
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
2010/2011 године- рад остале механизације- рад греј- објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
дера на разастирању снијега на дијелу путева-западни
дио пштине Бијељина
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1.

ДОО“Бук промет“ Бијељина

19.200,00 KM

2.

ДОО“Радиша“Бијељина

22.200,00 KM

3.

АД“Бијељина пут“ Бијељина

30.000,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 2:
ДОО ”Бук промет” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
19.200,00 KM
Лот 3: Организовање зимске службе у сезони
2010/2011 године- рад остале механизације- рад грејдера на разастирању снијега на дијелу путева- источни
дио општине Бијељина

Број: 02-404-170/10
Бијељина,
Датум, 12. 10. 2010. 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, 08/06,70/06 и 12/09) 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 :

1.

ДОО “ПГП Градитељ“ Бијељина

19.200,00 KM

2.

ДОО “Бук промет“ Бијељина

21.600,00 KM

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОП-23/10

3.

ДОО “Радиша“ Бијељина

25.200,00 KM

I

4.

АД “Бијељина пут“ Бијељина

30.000,00 KM

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објаљивањем обавјештења о набавци, а која се односи на набавку роба :” Набавка хљеба за потребе јавне кухиње током 2011.године.”, понуде
су доставили следећи понуђачи:

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 3:
ДОО ”ПГП Градитељ” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
19.200,00 KM
Лот4: Организовање зимске службе у сезони

1. ДОО „ Мачванка” Бијељина
2. ДОО „ Стојановић и син” Рухотина
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Службени гласник Општине Бијељина
II

1.
2.
3.
4.

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.
2.

ДОО „Стојановић и син“ Рухотина

16.000,00 KM

ДОО „Мачванка“ Бијељина
16.960,00 KM
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Стојановић и син“ Рухотина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
16.000,00 KM
III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

ДОО „ ЗП Комерц” Вршани
ДОО „ Ледер” Бијељина
ДОО „Глобус” Дворови
ДОО „Полет” Доња Буковица
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.

ДОО „Ледер“ Бијељина

18.785,00 KM

2.

ДОО „Глобус“ Дворови

19.520,00 KM

3.

ДОО „Полет“ Доња Буковица

20.530,00 KM

4.

ДОО „ЗП Комерц“ Вршани

23.129,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Ледер” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
18.785,00 KM

IV

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-189/10
Бијељина,
Датум, 13. 10. 2010. године

22. 10. 2010.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном глас:-п!ку општине Бијељина”

Ha основу члана 72. Закона о локалној 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, 08/06,70/06 и 12/09) 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 ОП-24/10
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објаљивањем обавјештења о набавци, а која се односи на набавку роба: ”Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина за потребе јавне кухиње општине Бијељина током 20П.године”, понуде су
доставили следећи понуђачи:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-190/10
Бијељина,
Датум, 18. 10. 2010. 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, л2/05, 08/06, 70/06 и 12/09) 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 ПОНУЋАЧА у поступку
јавне набавке СКП-57/10

22. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци, а која се односи на набавку услуга :”Процјена
вриједности •шштинске имовине и процјена вриједности имовине у поступку куповине Јепокретности”,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ГП „ Обнова” Шамац

Број 21 - Страна 533

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 ОП-19/10

2. ЈП „Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објаљивањем бавјештења о набавци, а која се односи на набавку роба: ”Набавка печења и
II
остале готове ране за потребе Административне служНакон разматрања приспјелих понуда установље- бе општине Бијељина током 2011. године”, понуде су
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер- доставили следећи понуђачи:
ском документацијом, те је на основу наведеног кри1. ДОО „Глобус”Дворови
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
2. СУР Ресторан „Круна” Бијељина
понуде извршено вредновање,
3. ДОО „ Бук промет” Бијељина

II
1.

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина

49.850,00 KM

2.

ДОО „Бук промет“ Бијељина

53.650,00 KM

3.

ГП „Обнова“ Шамац

55.300,00 KM

и оијењено да је најповољнији понуђач:

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда СУР Ресторан”Круна” није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога што нису доставили доказ о позитивном пословању за 2009. годину.

Понуда ДОО “Глобус” Дворови је испунила све
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града”
услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на
Бијељина, са понуђеном цијеном у бруто износу од:
основу
наведеног критеријума - најнижа цијена техни49.850,00 KM
чки .адовољавајуће понуде прихваћена понуда :
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

ДОО „Глобус” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
23.270,00 KM
III

IV

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

IV

Број: 02-404-187/10
Бијељина,
Датум, 18. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

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, §2/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и

Број: 02-404-193/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Службени гласник Општине Бијељина

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, 08/06,70/06 и 12/09) 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 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА у поступку јавне набавке ОП-05-п2
(лот 2)/10

22. 10. 2010.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-45
(Ц1,1ЛОТ)/10

I

I
У поступку јавне набавке робе путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци :”
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
Замјена прозора на зградама Административне службе шифром: СКП-45 (Ц1, 1ЛОТ)/10
општине Бијељина у току 2010.године” , понуде су доставили следећи понуђачи:
II
1. ДОО „Призма” Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 46.870,00 KM

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на2. ДОО „Шума пласт” Бијељина са понуђеном
бавка сљедећих радова: Просјецање и изградња улица
цијеном у бруто износу од: 45.776,00 KM
до нивоа шљунчања - ”Регулациони план Кнез Иво од
Семберије”, просијецање и изградња улице до нивоа
II
шљунчаног танпона у дужини од 390 метара и ширине
6,0 метара у обухвату регулационог плана Кнез Иво од
Након разматрања приспјелих понуда установљеСемберије.
но је да иста испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом.
III
III

Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацијујавне набавке је 25.000,00 KM. Средства
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ,
буџетске ставке: “Набавка земљишта “Кнез Иво” - објер су цијене свих прихватљивих понуда значајно веће
везнице”, економски код 821 100, потрошачкајединица:
од буџета уговорног органа.
0005170.
IV

IV

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-183/10
Бијељина,
Датум, 21. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Јавна набавка ће се спровести кроз отворени поступак.
V
Предвиђени рок за реализацију услуга је 25 (двадесетпет) календарских дана од дана увођења извођача
у посао, а најкасније до 31.12.2010. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и врједновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

22. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-203/10
Бијељина,
Датум, 12. 10. 2010. године
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најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију радова је од дана
закључења уговора до 31.05.2011. године.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоупраVIII
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељи49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и на”.
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:
СКП-37 (Ц 4,1 ЛОТ)/10

Број: 02-404-202/10
Бијељина,
Датум, 12. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
ПРИСТУПА СЕ поступку јавне набавке радова 42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
под шифром: СКП-37 (Ц 4, 1 ЛОТ)/10.
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
II
услуга и радова (“Службени гласник општине БијељиЗа потребе Одјељења за стамбено-комуналне по- на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :
слове и заштиту животне средине вршиће се јавна наОДЛУКУ
бавка следећих радова: Уређење водотока, ископа канала, изградња и реконструкција мостова и санација
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
водоводних мрежа у школским објектима на подручју
НАБАВКЕ РОБА, ШИФРА: ОП-15/10
општине Бијељина - Уређење каналске мреже, пропуста, мостова и осталих објеката намјењених за несметаI
ну одводњу атмосферских падавина у складу са одлуком CO Бијељина за ублажавање последица насталих
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
од временских непогода на подручју општине Бијељина. ОП-15/10
I

III

II

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 100.000,00 KM. Средства
се обезбјеђују са рачуна посебних намјена - накнаде за
кориштење водаиз 2010. и 2011. године.

За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка роба: Набавка роба за одржавање хигијене просторија и објеката Административне службе
општине Бијељине током 2011. године.

IV

III

За предметну јавну набавку ће се спровести отвоПредвиђени максимални износ БРУТО средстава
рени поступак.
за реализацију ове јавне набавке је 30.000,00 KM. Средства за реализацију ове јавне набавке ће се обезбиједити из буџета општине за 2011. годину, са буџетске
V
ставке: “Набавка материјала”, економски код 613 400,
Критеријум који ће се примјењивати при избору потрошачка јединица 0005240.
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Службени гласник Општине Бијељина
IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
поступак конкурентског захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.

22. 10. 2010.

видуалним стамбеним објектима у МЗ Амајлије-бугарски програм.
III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију ове јавне набавке је 38.000,00 KM. Средства за реализацију ове јавне набавке ће се обезбијеПредвиђени рок за испоруку предметних ро- дити из буџета општине за 2010. годину, са буџетске
ба је од 01.01.2011. године, а крајњи рок завршеткаје ставке: “Реконструкција и инвестиционо одржавање”,
31.12.2011. године.
економски код 821 600, потрошачкајединица 0005180.
V

VI

IV

Критеријум који ће се примјењивати при избору
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за- поступак конкурентског захтјева са додатним објављидовољавајуће понуде.
вањем обавјештења о набавци.
VII

V

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

Предвиђени рок за реализацију предметне јавне
набавке је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао.

VIII

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Критеријум који ће се примјењивати при избору
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељи- најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички зана”.
довољавајуће понуде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-209/10
Бијељина,
Датум, 18. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Ha основу члана 72 Закона о локалној самоупра- објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељиви (“Службени гласник Републике Српске” број: 101/04, на”.
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
НАЧЕЛНИК
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, Број: 02-404-207/10
Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељи- Датум, 18. 10. 2010. године
Мићо Мићић с. р.
на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА, ШИФРА: БИЗ-н-07/10

II

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на измјени кровног покривача на инди-

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СО-03/10

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
шифром: БИЗ-н-07/10

22. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
I

ПРИСТУПА СЕ поступку јавне набавке услуга
под шифром: СО-03/10.
II
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42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

За потребе Скупштине општине Бијељина вршиће се јавна набавка сљедећих услуга: Обезбјеђење
термина у радио програму за представнике законодавне и извршне власти општине Бијељина током 2011. и
2012. године.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА, ШИФРА: СКП-61/10

III

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
шифром: СКП-61/10

I

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM. Дио средII
става у износу од 15.000,00 KM ce обезбјеђује из буџета
општине за 2011. године, а преостали износ од 15.000,00
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне поKM из буџета за 2012. годину, са буџетске ставке: “Угослове и заштиту животне средине, вршиће се јавна наворене услуге-сједнице”, економски код: 613900, потрабавка радова: Изградња 10 KV надземног прикључшачкајединица: 0005110.
ног далековода и стубне трафо станице ЖТС 10/0,4
KV 250 (160) KVA у МЗ Бријесница по закључку CO
IV
Бијељина.
За предметну јавну набавку ће се спровести конкурентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења о набавци.

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију ове јавне набавке је 50.000,00 KM. СредV
ства за реализацију ове јавне набавке ће се обезбиједити из буџета општине за 2010. годину, са буџетске
Критеријум који ће се примјењивати при избору
ставке: “Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички заводоводна и електро мрежа и канализација) - буџет и
довољавајуће понуде.
кредитна средства”, економски код 821 600, потрошачкајединица 0005170.
VI
Предвиђени рок за реализацију услуга је од
01.01.2011. године до 31.12.2012. године.
VII
Комисија за отварање и врједновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-208/10
Бијељина,
Датум, 18. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
поступак конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију предметне јавне набавке је 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења извођача радова у посао, а најкасније до
31.12.2010. 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
Ha основу члана 72 Закона о локалној самоупраформирати доношењем посебног рјешења.
ви (“Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
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VIII

смјер заштита биља��������������������������������1 студент

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-210/10
Бијељина,
Датум, 18. 10. 2010. године

22. 10. 2010.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

5. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
рачунарство и аутоматика, или рачунарске
технике и информатика������������������������ 2 студента
6. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
електроенергетика или електроенергетски
и индустријски системи ���������������������� 2 студента
7. Дипломирани инжењер електеротехнике,
смјер електротехника и телекомуникације
или енергетика, електроника
и телекомуникације��������������������������������1 студент
8. Дипломирани инжењер архитектуре ��1 студент

Ha основу члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената („Службени гласник општине Бијељина’’, број 14/06) и члана 2.
став 1. и 2. Правилника о критеријумима и поступку
за стипендирање студената и ученика, финансирање
научноистраживачког рада и награђивање ученика и
наставника („Службени гласник општине Бијељина”,
број 21/06, 27/07 и 22/09), Начелник општине Бијељина
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ
СТУДЕНАТА КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У
НАСТАВНОЈ 2010/2011. ГОДИНИ
I
У наставној 2010/2011. години општина Бијељина
ће расписати конкурс за стипендирање 30 (тридесет)
редовних студената III, IV, V и VI године првог цуклуса студија који води до академског звања завршеног
додипломског студија или еквивалента на високошколским установама у Босни и Херцеговини или иностранству.
II
У наставној 2010/2011. години стипендираће се следеће
врсте занимања :
1. Професор њемачког језика
и књижевности ������������������������������������ 2 студента
2. Професор математике��������������������������� 2 студента
3. Професор физике ��������������������������������� 2 студента
4. Дипломирани инжењер пољопривреде,

9. Дипломирани инжењер грађевине ���� 2 студента
10. Дипломирани инжењер геодезије ������ 2 студента
11. Дипломирани инжењер саобраћаја,
смјер саобраћај и транспорт���������������� 2 студента
12. Дипломирани инжењер машинства��� 2 студента
13. Дипломирани инжењер екологије
и заштите животне средине������������������1 студент
14. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и
природних наука који су дјеца погинулих
бораца ВРС��������������������������������������������� 2 студента
15. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације,
стоматологије и ветерине који су дјеца
погинулих бораца ВРС ������������������������ 2 студента
16. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених
и природних наука који припадају мање
заступљеним конститутивним народима
и групи Осталих������������������������������������ 2 студента
17. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације,
стоматологије и ветерине који припадају мање
заступљеним конститутивним народима
и групи Осталих������������������������������������ 2 студента
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-21/10
Бијељина,
Датум, 12. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

22. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

На основу рјешења број 02/3-372-41/10 од 05. 10.
2010. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
209 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “АТИНСКА 4” БИЈЕЉИНА Ул: Атинска број: 4 БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и
сједиште: Заједница етажних власника зграде “Атинска
4” Ул: Атинска број: 4, Бијељина
Оснивачи: 8 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступа: Јовбановић Драгољуб, прeдcједник Управног одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
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цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступа: Дупљанин Петар, прeдcједник Управног
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-43/10		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 15. 10. 2010. године
Симо Божић с. р.

На основу рјешења број 02/3-372-45/10 од 15. 10.
2010. године, извршио је у регистру заједница етажних
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
211 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАС76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
НИКА ЗГРАДЕ “АТИНСКА 25” БИЈЕЉИНА Ул: Атинска број: 25 БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив
Број: 02/3-372-41/10		
и сједиште: Заједница етажних власника зграде “АтинБијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
ска 25” Ул: Атинска број: 25, Бијељина
Датум, 05. 10. 2010. године
Симо Божић с. р.
Оснивачи: 11 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
На основу рјешења број 02/3-372-43/10 од 15. 10. цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају суп2010. године, извршио је у регистру заједница етажних сидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавласника стамбених зграда, у регистарском листу број: вања зграде.
Заступа: Максимовић Владимир, прeдcједник Уп210 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ИВЕ АНДРИЋА ЛАМЕЛА 10Б” равног одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
БИЈЕЉИНА Ул: Иве Андрића број: бб БИЈЕЉИНА са
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница етПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
ажних власника зграде “Иве Андрића Ламела 10Б” Ул:
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Иве Андрића број: бб, Бијељина
Оснивачи: 17 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун Број: 02/3-372-45/10		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
етажних власника. Заједница у правном промету исту- Датум, 15. 10. 2010. године
Симо Божић с. р.
па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
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САД РЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Одлука о усвајању иницијативе споразума
градоначелника/the covenant of mayors initiative o
смањењу емисије со2 до 2020. године�������������������517

16. Одлука о обавези прибављања стручног
мишљења приликом одлучивања по захтјеву 528

2. Одлука о давању сагласности “геотерм”
д.О.О. Бијељина за додјелу концесије за
кориштење земљишта у к.О. Бијељина 2��������������518
3. Одлука о усвајању измјена плана парцелације унутар обухвата регулационог плана „центар
града” у бијељини са урбанистичко-техничким условима за изградњу кружне раскрснице улица Меше Селимовића, Рачанска, Српске
добровољачке гарде и нове улице �������������������������518
4. Одлука о усвајању урбанистичког пројекта
стамбено-пословног блока “локација 13” у оквиру
регулационог плана “центар града” бијељина ����519
5. Одлука о усвајању измјене дијела
регулационог плана „јања“ у јањи������������������������ 520
6. Одлука о приступању изради измјене регулационог
плана „центар града” у бијељини �������������������������521
7. Одлука о допуни одлуке о општинским
административним таксама�������������������������������������522
8. Одлука о измјени и допуни одлуке о
комуналним таксама������������������������������������������������522
9. Одлука о одређивању матичних подручја
на територији општине бијељина ��������������������������523
10. Одлука о заједничкој изградњи
стамбено-пословног објекта на к.Ч. Бр. 3468/3,
К.Ч. Бр. 3506, К.Ч. Бр. 3496 и к.Ч. Бр. 3472,
све к.О. Бијељина 2 у склопу регулационог
плана „центар града“ бијељина ���������������������������� 524
11. Одлука о додјели на коришћење
пословних простора без накнаде����������������������������525
12. Одлука о додјели на кориштење
пословног простора без накнаде ����������������������������526
13. Рјешење о именовању секретара
скупштине општине бијељина�������������������������������526
14. Рјешење о именовању чланова управног
одбора јавне здравствене установе
апотека “семберија” бијељина .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 526
15. Програм о начину коришћења новчаних
средстава прикупљених на основу прихода
од посебних водних накнада  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 527

ИЗДАВАЧ:
		
ШТАМПА:
ТИРАЖ:

17. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-30(цз, 3 лота)/10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  529
18. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача
у поступку јавне набавке дд-н-42-п1/10 .  .  .  .  529
19. Одлука о резултатима окончаног поступка јавне
набавке и избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број скп-29( 4 лота)/10  . 530
20. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача
у поступку јавне набавке број оп-23/10 .  .  .  .  531
21. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача
у поступку јавне набавке оп-24/10  .  .  .  .  .  . 532
22. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег понућача
у поступку јавне набавке скп-57/10 .  .  .  .  .  .  532
23. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача
у поступку јавне набавке оп-19/10 .  .  .  .  .  .  .  533
24. Одлука о обустави поступка јавне набавке роба у
поступку јавне набавке оп-05-п2 (лот 2)/10  . 534
25. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова шифра: скп-45 (ц1,1лот)/10 .  .  .  .  .  . 534
26. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова шифра: скп-37 (ц 4,1 лот)/10 .  .  .  .  .  .  535
27. Одлука о приступању поступку јавне набавке
роба, шифра: оп-15/10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 535
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