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01. октобар 2007. ГОДИНЕ

БРОЈ 23/2007
VI

На основу члана 35. став 1. алинеја 22. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 26. септембра 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

Задужује се Начелник општине Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.

ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

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

I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Општина Бијељина ће се кредитно задужити
у
износу од 10.000.000,00 КМ ради финансирања
капиталних пројеката на подручју општине Бијељина.

VII

Број: 01-022-81/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

II
Средства ће употребити за инвестирање следећих
пројеката:
- 5.000.000,00 КМ за изградњу Центра за културу
“Семберија”, изградњу и адаптацију домова културе
на подручју општине Бијељина, адаптацију и
доградњу Дјечијег вртића у Улици Кнеза Милоша,
- 5.000.000,00 КМ за модернизацију путне, водоводне
и електро инфраструктуре на подручју општине
Бијељина.
III
Кредитна средства реализоваће се под следећим
условима:
- рок отплате 10 година,
- грејс период, каматна стопа, трошкови реали
зације кредита и остали услови
везани за
кредитирање, одредиће
се према
условима
најповољнијег понуђача у складу са процедуром
реализовањајавних набавки по тендеру.
IV
Кредитна средства реализоваће се од банке у
цјелости у 2008. години.
V
Задужење општине Бијељина у складу је са
чланом 54. Закона о буџетском систему Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске , број
96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06 и чланом 6. Закона
о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске број 30/07).

На основу члана 35. став 1. алинеја 22. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 26. септембра 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПО ОСНОВУ
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ
(РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН “ФИЛИП
ВИШЊИЋ” ЛАМЕЛА 3)
I
Општина Бијељина задужиће се по основу
гаранције за експропријацију у износу од 100.000,00
КМ за покретање поступка експропријације у складу
са Регулационим планом “Филип Вишњић”, Ламела 3,
парцеле: к.ч. 2018/1, к.к. 6715 к.о. Бијељина 1 и дио к.ч.
2018/2 к.к. 6888 к.о. Бијељина 1, земљишно-књижни
извадак 15130 к.о. Бијељина 1 и дио к.ч. 2019, лист
непокретности 15128 к.о. Бијељина 1.
II
Гаранцију из члана I ове Одлуке издаће Бобар
банка а.д. Бијељина под следећим условима:
- износ гаранције: 100.000,00 КМ
- провизија 1% што износи 1.000,00 КМ
- накнада по кварталу 950,00 КМ
- укупно: 100.000,00 КМ+1.000,00 КМ+950,00 КМ =
=101.950,00 КМ
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- рок важења: 31.12.2007. године
- корисник гаранције: Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове Под
ручна јединица Бијељина
- Обезбјеђење за гаранцију: Средства депонована на
жиро рачуну Трезора општине Бијељина број: 565162-43001716-80
III
Задужење општине Бијељина у складу је са чланом
54. Закона о буџетском систему Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 96/03,
14/04, 67/05, 34/06 и 128/06) и чланом 6. и 51. Закона
о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/07).
IV
Задужује се Начелник општине Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-82/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 5. став 2. Закона о промету
непокретности (“Службени лист БиХ “, број: 38/78,
4/89, 29/90 и 22/91), (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 29/94), члана 30. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 101/04, 42/05 и 118/05 и члана 35. алинеја
12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 26.
септембра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ОД
А.Д. “МЕСОПРОДУКТ” БИЈЕЉИНА у стечају
I
Прибављају се некретнине које су означене као
дио к.ч. број 1748/1, у нарави земљиште уз привредну
зграду, површине 505 м , уписане у земљишно-књижни
уложак број 4645, к.о. Бијељина 2 и к.ч. број 1748/1 Е1,
у нарави пословна зграда у привреди, у површини од
303 м2, уписане у земљишно-књижни уложак број 9274,
к.о. Бијељина 2, на којима је уписано право располагања
на ДП “Месопродукт” Бијељина, у корист општине

01. 10. 2007.

Бијељина, ради изградње основне школе и комбиноване
дјечије установе.
II
Прибављање некретнина из тачке I ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз укупну
накнаду од 42.299,00 КМ, од чега је накнада за
земљиште у износу од 15.150,00 КМ, а накнада за
пословну зграду у привреди у износу од 27.149,00 КМ,
између уговорних страна општине Бијељина, с једне
стране и АД “Месопродукт” Бијељина у стечају, с друге
стране.
III
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да
на основу ове Одлуке, као појединачног акта закључи
Уговор о купопродаји непокретности - земљишта и
пословне зграде у привреди описаних у тачки I ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске - Сједиште замјеника у Бијељини.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-94/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. Закона
о утврђивању и преносу права располагања имовином
на јединице локалне самоуправе (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 70/06) 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 26. септембра 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА (ПОЉОПРИВРЕДНОМЕДИЦИНСКА ШКОЛА)
I
Преноси се право располагања на непокретностима
- земљишту и зградама државне својине у којима се
обавља средњошколска васпитно - образовна дјелатност,
чији је кориснник Пољопривредно-медицинска школа
Бијељина (раније Пољопривредно средњошколски
центар Бијељина) на општину Бијељина и то :
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- к.ч. број 172/1 у нарави двориште-пољопривредна
школа у површини од 37874 м2, к.ч. број 172/1 у нарави
школа-пољопривредна школа у површини 2753 м2, к.ч.
број 172/1 у нарави зграда физичке културе и дјелатности
-пољопривредна школа у површини од 396 м2, к.ч. број
172/1 у нарави помоћна зграда - пољопривредна школа
у површини од 26 м2, к.ч. број 172/1 у нарави помоћна
зграда - пољопривредна школа у површини од 17 м2,
к.ч. број 172/1 у нарави помоћна зграда - пољопривредна
школа у површини од 17 м2, к.ч. број 172/1 у нарави
помоћна зграда - пољопривредна школа у површини
од 18 м2, к.ч. број 172/1 у нарави помоћна зграда пољопривредна школа у површини од 17 м2, к.ч. број
172/1 у нарави помоћна зграда - пољопривредна школа
у површини од 18 м2, к.ч. број 172/1 у нарави помоћна
зграда - пољопривредна школа у површини од 17 м2,
к.ч. број 172/1 у нарави помоћна зграда -пољопривредна
школа у површини од 18 м2,к.ч. број 172/1 у нарави
помоћна зграда - пољопривредна школа у површини
од 17 м2, к.ч. број 172/1 у нарави помоћна зграда пољопривредна школа у површини од 17 м2, к.ч. број
172/1 у нарави помоћна зграда - пољопривредна школа
у површини од 17 м2, к.ч. број 172/1 у нарави помоћна
зграда - пољопривредна школа у површини од 18 м2,
к.ч. број 172/1 у нарави помоћна зграда - пољопривредна
школа у површини од 18 м2, к.ч. број 172/1 у нарави
помоћна зграда - пољопривредна школа у површини
од 94 м2, к.ч. број 172/10 у нарави пословна зграда
у ванпривреди -пољопривредна школа у површини
од 1008 м2, к.ч. број 173 у нарави трафостаница у
површини од 4 м2, к.ч. број 174 у нарави фискултурно
игралиште - пољопривредна школа у површини од
13503 м2, к.ч. број 175 у нарави фискултурно игралиште
-пољопривредна школа у површини од 531 м2, к.ч. број
176 у нарави фискултурно игралиште - пољопривредна
школа у површини од 1041 м2, к.ч. број 179 у нарави
њива 2 класе у површини од 4270 м2 и помоћна зграда
-пољопривредна школа у површини од 386 м2, к.ч.
број 181 у нарави шума 3 класе -пољопривредна школа
у површини од 6627 м2 и помоћна зграда у површини
од 279 м2, к.ч. број 182 у нарави двориште - економија
у површини од 204 м2 и помоћна зграда-економија у
површини од 94 м2, к.ч. број 184 у нарави двориштеекономија у површини од 259 м2 и помоћна зградаекономија у површини од 24 м2, све к.о. Бијељина 2,
уписане у Посједовни лист број 806, а што одговара
непокретностима уписаним у з.к. уложак број 5545, к.о.
Бијељина.
II
Право располагања на непокретностима из тачке I
ове Одлуке преноси се без накнаде.
III
Одјељење за стамбено - комуналне послове
Административне службе општине Бијељина ће на
основу ове Одлуке, а у складу са Законом, покренути
поступак пред Републичком управом за геодетске
и имовинско-правне послове - Подручна јединица
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Бијељина и Земљишно - књижној канцеларији Основног
суда у Бијељини, ради укњижења права располагања
на општину Бијељина непокретности из тачке I ове
Одлуке.
IV
Општина
Бијељина је
дужна користити,
управљати и располагати имовином из тачке I ове
Одлуке у складу са Законом.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-97/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 35. алинеја 2. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 26. септембра 2007. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕВА,
УЛИЦА И ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ
СТАЗА
I
Одобравају се средства из буџета општине
Бијељина са позиције: изградња путне мреже и
инвестиције у водоводну и електро мрежу (број
потрошачке јединице 0005170, економски код 821600) за
суфинансирање пројеката асфалтирања и модернизације
путне мреже у којима Министарство за избјегла и
расељена лица учествује са својим средствима.
Општина Бијељина ће у доле наведеним
инвестицијама учествовати са следећим средствима:
- асфалтирање пута Јања-Ново
насеље Јања������������������������������������������� 169.322,00 КМ
- асфалтирање Улице Кнеза Милоша - Јања
����������������������������������������������������������������� 29.350,00 КМ
Одобравају се средства из буџета општине Бијељина
са позиције: изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу (број потрошачке јединице
0005170, економски код 821600) за изградњу пројеката
асфалтирања пјешачко-бициклистичких стаза у доле
следећим мјесним заједницама са средствима:
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МЗ Суво Поље���������������������������������������� 55.528,40 КМ
МЗ Дворови-Трњаци������������������������������ 57.806,50 КМ
МЗ Велика Обарска��������������������������������48.656,25 КМ
МЗ Г. Којчиновац-Јања�������������������������� 86.563,30 КМ
II

Задужује се Начелник општине Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-83/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. септембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине
Бијељина за 2007. годину, са ставке “Комуналне
потрошње” економски код 613300, ЈП “ГРАДСКА
ТОПЛАНА” Бијељина у укупном износу од 130.000,00
КМ и то:
- за куповину парног котла���������������������� 81.900,00 КМ
- за санацију топловодне мреже у ул. Душана
Баранина и Незнаних јунака����������������� 48.100,00 КМ

01. 10. 2007.

На основу члана 1. Закона о комуналним таксама
(“Службени лист СР БиХ”, број: 21/77, 5/88 и 23/89) који
се у складу са чланом 12. Уставног закона за провођење
Устава Републике Српске примјењује као републички
пропис (“Службени гласник Републике Српске”, број:
21/92) и члана 35. алинеја 10. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. септембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
I

У Одлуци о комуналним таксама (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 9/05, 3/06, 8/06,
22/06, 13/07 и 19/07), у Тарифи комуналних такса које
се плаћају на подручју општине Бијељина, у Тарифном
броју 1. иза тачке з) додаје се нова тачка и) која гласи:
“и) За заузимање јавне површине за одржавање
манифестација, промоција и сл. плаћа се дневно по
1м2 .......................................................................... 2,50 КМ
За заузимање јавне површине за одржавање
манифестација, промоција и сл. у хуманитарне сврхе
комуналне таксе се не плаћају”.
II
У Тарифном броју 2. дио који се односи на
коришћење простора за паркирање брише се.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-86/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник
општине Бијељина и Одјељење за финансије.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-85/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина, на сједници
одржаној дана 26. септембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ВЛАСНИШТВУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

01. 10. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
I

Овом Одлуком утврђује се висина закупнине за
пословне просторе које општина Бијељина даје у закуп
правним и физичким лицима.:
II
Висина закупнине утврђује се на сљедећи начин:
- за пословне просторе на Тргу Краља Петра I
Карађорђевића�����������������������������������������������20 КМ/м2
- за пословне просторе у улици Меше Селимовић,
Николе Тесле и Јована Дучића�������������������� 16 КМ/м2
- за пословне просторе у улици Николе Тесле (изнад
пијаце) у улици Гаврила Принципа, Змај Јове
Јовановића, Кнеза Милоша, Карађорђевој, Српске
добровољачке гардеи Нушићевој ���������������12 КМ/м2
- за пословне просторе у улици 27. марта, Жртава
фашистичког терора и за привремено монтажне
објекте - пословне просторе у улици Меше
Селимовић (Занатски центар код аутобуске
станице)�������������������������������������������������������� 10 КМ/м2”

Број 23 - Страна 473

тезги (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
10/06 и 23/06) у члану 8. став 2. мијења се и гласи:
“Цијена коришћења јавне површине за постојеће
монтажне објекте на локацијама у улицама Доситеја
Обрадовића,
Милоша
Црњанског,
Нушићевој,
Карађорђевој и Меше Селимовића у Бијељини,
приказаним у графичком прилогу, утврђује се у износу
од 20 КМ по м2 мјесечно.”
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-90/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

III
Висина закупнине за пословне просторе из члана 2. ове
Одлуке, који се дају у закуп корисницима буџетских средстава
које се баве хуманитарним радом и од општег интереса за
општину Бијељина утврђује се у износу од.......................3 КМ/м2
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”,
а примјењиваће се од 1. јануара 2008. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-88/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 35. алинеја 17. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној 26. септембра 2007. године,
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА И
ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ
I
У Одлуци о коришћењу јавних површина за
постављање монтажних објеката - киоска и поменутих

На основу члана 3. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 11/95, 18/95 и 51/02) и члана 35. алинеја 2. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 26. септембра 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О КОМУНАЛНОМ РЕДУ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
У Одлуци о комуналном реду на подручју општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
10/03 и 6/05), члан 4. мијења се и гласи:
“За одржавање чистоће на јавним површинама
у граду Бијељина и осталим насељеним мјестима
одговорно је правно или друго лице којем општина
Бијељина повјери извршавање ових послова (у даљем
тексту: Давалац комуналне услуге).”
II
У члану 6. Одлуке додаје се нови став 3. који
гласи: “Избор даваоца комуналне услуге врши општина
Бијељина.”
III
У члану 21. став 2. брише се.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
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објављивања
Бијељина”.

у

Службени гласник Општине Бијељина

“Службеном

гласнику

IV

општине

У члану 12. став 1. мијења се и гласи:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-92/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

01. 10. 2007.

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

“За коришћење јавног паркиралишта корисник је
дужан да плати одговарајућу накнаду која се утврђује
Цјеновником, који је саставни дио ове Одлуке.”
V
Иза члана 13. додаје се нови члан 13а. који гласи:

На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобараћаја на путевима у Босни и Херцеговини
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 6/06),
члана 2. став 3. Закона о комуналним дјелатностима
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 11/95,
18/95 и 51/02), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), те члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина Општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. септембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПАРКИРАЊУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I
У члану 3. Одлуке о паркирању у граду Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 22/06)
додају се нови ставови 3. и 4. који гласе:
“Одјељење за просторно уређење општине
Бијељина може прописати услове за отварање
привремених паркиралишта на парцелама на којима
не предстоји изградња према регулационом плану, а
најдаље до привођења намјени предметних парцела.
Уговоре о закупу са власницима грађевинских
парцела из става 3. овог члана закључује Дирекција,
ради организовања и наплате паркирања.”
II
У члану 10. став 1. мијења се и гласи:
“У складу са Правилником, јавна паркиралишта
на одређеном простору и под одређеним условима могу
користити повлаштени корисници (станари, ивалидна
лица и сл.).”

“Члан 13а.
Корисник који не изврши обавезе предвиђене
чланом 13. ове Одлуке, дужан је да плати доплатну
карту.
Корисник паркирања дужан је поступити по
примљеном налогу и платити доплатну карту у року од
8 (осам) дана од дана пријема налога.
Ако корисник јавног паркиралишта не плати
доплатну карту, Дирекција ће против њега покренути
судски поступак.”
VI
Члан 17. мијења се и гласи:
“Начин организације паркирања, начин наплате
паркирања (паркинг карте, СМС поруке и др.), као и све
остале оперативне радње у вези паркирања одређују се
Правилником.”
VII
У члану 18. став 2. брише се текст: “Законом о
безбједности саобраћаја на путевима” а умјесто брисаног
текста пише текст: “Законом о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини и Закона
о комуналној полицији.”
VIII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-93/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

III
У члану 11. додаје се нови став 3. који гласи:
“Обавезују се извођачи радова да за заузеће
површине јавних паркиралишта плате накнаду
Дирекцији према Цјеновнику наплате паркирања
на подручју општине Бијељина (у даљем тексту:
Цјеновник).”

На основу члана 53. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02,
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

01. 10. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

Бијељина на својој сједници одржаној дана 26. септембра
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
БЛОКА “ЛОКАЦИЈА 2” У ОКВИРУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ЛЕДИНЦИ 2”
У БИЈЕЉИНИ
I
Усваја се урбанистички пројекат стамбенопословног блока “Локација 2” у оквиру регулационог
плана “Лединци 2” у Бијељини. Урбанистички пројекат
обухвата подручје планирања у укупној површини од
0,12 ха (нула запета дванаест хектара).
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15. Аксонометријски приказ блока
16. Перспективни приказ блока
17.Идејно рјешење инфраструктуре-водовод и канализације1:250
18. Прикључак објекта на дистрибутивну мрежу - опција
са прикључком на постојећу ТС������������������������������������������������� 1:250
18.1. Прикључак објекта на дистрибутивну мрежу - опција
са новом ТС����������������������������������������������������������������������������������� 1:250
19. Прикључак објекта на ТТ мрежу��������������������������������������� 1:250
III
План је урађен у ЈП “Дирекција за изградњу и
развој града” Бијељина, септембра 2007. године.
IV
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење.

II

V

План садржи:
1. Текстуални дио приједлога Урбанистичког пројекта
2. Комплетан графички дио приједлога Урбанистичког пројекта
који садржи карте:

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

1. Копија катастарског плана������������������������������������������������������� 1:500
2. Извод из РП - плана просторне организације����������������������� 1:500
3. Извод из РП -плана саобраћајне
инфраструктуре���������������������������������������������������������������������������� 1:500
4. Извод из РП - плана парцелације�������������������������������������������� 1:500
5. Синхрон план инфраструктуре -постојеће стање���������������� 1:500
6. Постојеће стање - бонитет затеченог грађевинског
фонда������������������������������������������������������������������������������������������ 1:500
7. Постојеће стање - намјена и спратност затеченог грађевинског
фонда������������������������������������������������������������������������������������������ 1:500
8. Инжењерскогеолошка карта���������������������������������������������������� 1:500
9. План просторне организације������������������������������������������������� 1:500
10.План фаза реализације������������������������������������������������������������ 1:500
11.План парцелације — ново стање������������������������������������������� 1:500
12.Урбанистичко-архитектонско рјешење - Основе
сутерена����������������������������������������������������������������������������������������� 1:500
11.Урбанистичко-архитектонско рјешење - Основе
приземља��������������������������������������������������������������������������������������� 1:500
14.1.Идејни пројекат стамбених објеката —основа
сутерена����������������������������������������������������������������������������������������� 1:100
14.2.Идејни пројекат стамбених објеката-основа
приземља��������������������������������������������������������������������������������������� 1:100
14.3.Идејни пројекат стамбених објеката-основатипске
етаже и����������������������������������������������������������������������� 1:100 поткровља
14.4.Идејни пројекат стамбених објеката-основа кровних
равни����������������������������������������������������������������������������������������������� 1:100
14.5.Идејни пројекат стамбених објеката - пресјеци
Ламела 1����������������������������������������������������������������������������������������� 1:100
14.6.Идејни пројекат стамбених објеката —пресјеци
Ламела 2����������������������������������������������������������������������������������������� 1:100
14.7.Идејни пројекат стамбених објеката-фасада из Улице
Руђера Бошковића����������������������������������������������������������������������� 1:100
14.8.Идејни пројекат стамбених објеката - бочне
фасаде��������������������������������������������������������������������������������������������� 1:100
14.9.Идејни пројекат стамбених објеката-дворишна
фасада��������������������������������������������������������������������������������������������� 1:100

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-95/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 50. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02,
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 26. септембра
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА”ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2”
У БИЈЕЉИНИ
I
Усваја се Регулациони план “Индустријска зона
2” у Бијељини. Граница обухвата регулационог плана
“Индустријска зона 2” у Бијељини обухвата подручје
планирања у укупној површини од 126.00 ха (стотину
двадесет шест хектара).
II
План садржи:
1. Текстуални дио Приједлога Регулационог плана “Индустријска
зона 2”, 1 књига;
2. Графички дио Приједлога Регулационог плана “Индустријска
зона 2”, 1 књига, садржи карте:

Број 23 - Страна 476

Службени гласник Општине Бијељина

1. Копија катастарског плана�������������������������������������������������������� 1:1000
2. извод из Урбанистичког плана града Бијељине - План
намјене површина���������������������������������������������������������������������������1:5000
3. извод из Урбанистичког плана града Бијељине - Саобраћајна
инфраструктура������������������������������������������������������������������������������1:5000
4. извод из Урбанистичког плана града Бијељине - Синхрон
план инфраструктуре���������������������������������������������������������������������1:5000
5. Инжењерско-геолошка карта����������������������������������������������������1:5000
6. Имовински статус земљишта����������������������������������������������������1:5000
7. Бонитет и карактеристике затечене физичке структуре������� 1:1000
8. Основна намјена површина������������������������������������������������������� 1:1000
9. План саобраћајне инфраструктуре������������������������������������������ 1:1000
10.План просторне организације�������������������������������������������������� 1:1000
11.План парцелације����������������������������������������������������������������������� 1:1000
12.План регулационих и грађевинских линија��������������������������� 1:1000
13.План хидротехничке инфраструктуре������������������������������������ 1:1000
14.План електроенергетске и телекомуникационе
инфраструктуре������������������������������������������������������������������������������ 1:1000
15.План заштите животне средине и вањског
уређења���������������������������������������������������������������������������������������������1:2500

01. 10. 2007.

3” у Бијељини. Граница обухвата регулационог плана
“Индустријска зона 3” у Бијељини обухвата подручје
планирања у укупној површини од 21.00 ха (двадесет
један хектар).
II

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

План садржи:
1. Текстуални дио Приједлога Регулационог плана “Индустријска
зона 3”, 1 књига;
2. Графички дио Приједлога Регулационог плана “Индустријска
зона 3”, 1 књига, садржи карте:
1. Копија катастарског плана- “Индустријска зона 3”����������� 1:1000
2. извод из Урбанистичког плана града Бијељине - План
намјене површина�����������������������������������������������������������������������1:5000
3. извод из Урбанистичког плана града Бијељине - Саобраћајна
инфраструктура����������������������������������������������������������������������1:5000
4. извод из Урбанистичког плана града Бијељине - Синхрон
план инфраструктуре�����������������������������������������������������������������1:5000
5. Инжењерско-геолошка карта������������������������������������������������1:5000
6. Имовински статус земљишта������������������������������������������������1:5000
7. Основна намјена површина��������������������������������������������������� 1:1000
8. План саобраћајне инфраструктуре�������������������������������������� 1:1000
9. План просторне организације����������������������������������������������� 1:1000
10. План парцелације������������������������������������������������������������������ 1:1000
11. План регулационих и грађевинских линија���������������������� 1:1000
12. План хидротехничке инфраструктуре������������������������������ 1:1000
13. План електроенергетске и телекомуникационе
инфраструктуре������������������������������������������������������������������������� 1:1000
14. План заштите животне средине и вањског уређења��������1:2500

V

III

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

План је урађен у ЈП “Дирекција за изградњу и
развој града” Бијељина, септембра 2007. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

III
План је урађен у ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града” Бијељина, септембра 2007. године.
IV

Број: 01-022-96/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 50. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02,
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 26. септембра
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
“ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3”
У БИЈЕЉИНИ
I
Усваја се Регулациони план “Индустријска зона

IV

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-98/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. 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

01. 10. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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Бијељина на сједници одржаној дана 26. септембра 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

“за трајно коришћење изграђеног и неизграђеног
градског грађевинског земљишта (трајна рента)”.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

III

I
У Одлуци о грађевинском земљишту (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 13/07 и 17/07) члан
47. мијења се и гласи:
“Висина накнаде за трајно коришћење изграђеног
и неизграђеног градског грађевинског земљишта (трајна
рента) по 1м корисне површине стамбеног простора за
један мјесец износи:
- у првој зони��������������������������������������������������0,04 КМ/м2
- у другој зони���������������������������������������������� 0,035 КМ/м2
- у трећој зони�����������������������������������������������0,025 КМ/м2
- у четвртој зони���������������������������������������������0,02 КМ/м2
- у петој зони�������������������������������������������������� 0,01 КМ/м2
- у шестој зони����������������������������������������������0,005 КМ/м2
За помоћне објекте, гараже плаћа се 50% од
накнаде у одговарајућој зони предвиђене за плаћање
накнаде за стамбене површине.
Висина накнаде за трајно коришћење изграђеног и
неизграђеног градског грађевинског земљишта (трајне
ренте) по 1м корисне површине пословног простора за
један мјесец износи:
- у првој зони�������������������������������������������������� 0,16 КМ/м2
- у другој зони������������������������������������������������ 0,14 КМ/м2
- у трећој зони������������������������������������������������� 0,12 КМ/м2
- у четвртој зони���������������������������������������������0,08 КМ/м2
- у петој зони��������������������������������������������������0,06 КМ/м2
- у шестој зони������������������������������������������������0,03 КМ/м2
У трећој и четвртој зони висина накнаде за
трајно коришћење изграђеног и неизграђеног градског
грађевинског земљишта (трајна рента), утврђује се на
такав начин што се обрачунава на површину земљишта
до 2.000м2 а преостали дио земљишта у одређеној
површини се умањује за десет пута.
У петој и шестој зони и грађевинским реонима
висина накнаде за трајно коришћење изграђеног и
неизграђеног градског грађевинског земљишта (трајна
рента), утврђује се на такав начин што се обрачунава на
површину земљишта до 2.000м2.
Власници или носиоци права располагања на
земљишту локалитета заштићене зоне не плаћају
накнаду (трајну ренту).”
II
У члану 49. став 1. и 2. иза текста “код одређивања
висине накнад” брише се текст: “за коришћење градског
грађевинског земљишта”, а умјесто брисаног текста
пише текст:

У члану 49а. став 1. и 2. иза текста “код одређивања
висине накнаде” брише се текст: “за коришћење
градског грађевинског земљишта”, а умјесто брисаног
текста пише текст:
“за трајно коришћење изграђеног и неизграђеног
градског грађевинског земљишта (трајна рента)”.
IV
У члану 50. став 1, 2. и 3. иза ријечи “Обвезници
накнаде” брише се текст: “за коришћење градског
грађевинског земљишта”, а умјесто брисаног текста
пише текст:
“за трајно коришћење изграђеног и неизграђеног
градског грађевинског земљишта (трајна рента)”.
V
У члану 51. изаријечи “Обвезници накнаде”
брише се текст: “за коришћење градског грађевинског
земљишта”, а умјесто брисаног текста пише текст:
“за трајно коришћење изграђеног и неизграђеног
градског грађевинског земљишта (трајна рента)”.
VI
У члану 53. став 1. иза текста “Рјешењем о
утврђивању накнаде” брише се текст “за коришћење
градског грађевинског земљишта”, а умјесто брисаног
текста пише текст:
“за трајно коришћење изграђеног и неизграђеног
градског грађевинског земљишта (трајнарента)”.
У члану 53. додаје се нови став 4. који гласи:
“Начин плаћања накнаде за трајно коришћење
изграђеног и неизграђеног градског грађевинског
земљишта (трајне ренте) одређује се према следећем
критеријуму:
а) за укупан мјесечни износ накнаде по рјешењу од
10,00 КМ и више плаћање се врши мјесечно, за
укупан мјесечни износ накнаде по рјешењу већи од
3,00 КМ до 10,00 КМ плаћање се врши тромјесечно,
и за укупан мјесечни износ накнаде по рјешењу
мањи од 3,00 КМ плаћање се врши годишње;
б) ако је укупан годишњи износ накнаде по рјешењу
мањи од 5,00 КМ рјешења се неће достављати
обвезницима.”
VII
У члану 55. став 1. и 2. иза текста “Обвезници
плаћања накнаде” брише се текст: “коришћења градског
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грађевинског земљишта”, а умјесто брисаног текста
пише текст:
“за трајно коришћење изграђеног и неизграђеног
градског грађевинског земљишта (трајна рента)”.
У члану 55. додаје се нови став 3. који гласи:

01. 10. 2007.

За пословне објекте:
I зона������������������������������������������������������������0,048 КМ/м2
II зона������������������������������������������������������������0,042 КМ/м2
III зона�����������������������������������������������������������0,036 КМ/м2
IV зона�����������������������������������������������������������0,024 КМ/м2
V зона����������������������������������������������������������� 0,018 КМ/м2
VI зона�����������������������������������������������������������0,009 КМ/м2
II

“У случају неплаћања накнаде, намјерног или
закашњења у плаћању, вршиће се обрачун затезних
камата у складу са важећим законским прописима, а
општина Бијељина ће своја потраживања остваривати у
поступку пред надлежним Судом.”

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

VIII

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

Број: 01-022-84/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-99/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. 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 26. септембра 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ
I
У Одлуци о комуналној накнади (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 6/07) члан 4. мијења
се и гласи:
“Висина комуналне накнаде утврђује се према
јединици изграђене корисне површине стамбеног,
пословног и другог простора у зависности од зоне у
којој се објекат налази и степена опремљености насеља
комуналним објектима, и за један мјесец износи:
За стамбене објекте:
I зона���������������������������������������������������������� 0,012 КМ/м2
II зона���������������������������������������������������������� 0,0105 КМ/м2
Ш зона���������������������������������������������������������0,0075 КМ/м2
IV зона�����������������������������������������������������������0,006 КМ/м2
V зона�����������������������������������������������������������0,003 КМ/м2
VI зона��������������������������������������������������������� 0,0015 КМ/м2

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 101/04, 42/05, и 118/05), члана 17. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 112/06), члана 4.
Правилника о поступку продаје непосредном погодбом
неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 14/07) 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 26. септембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Под условима и на начин прописан овом Одлуком
спровешће се поступак продаје непосредном погодбом
неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини -комплетирањем парцеле, и то:
• К.ч. број 882/8, пов. 70 м2, уписане у лист
непокретности број 9216, к.о. Бијељина 1, власништво
општине Бијељина са дијелом 1/1.
II
Продаја грађевинског земљишта непосредном
погодбом обавиће се прибављањем писмених понуда.
III
Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове
Одлуке износи 70,00 КМ/м2 грађевинског земљишта.

01. 10. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
IV

Учесник у поступку продаје, с којим ће се
закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити
купопродајну цијену на жиро-рачун продавца прије
закључења купопродајног уговора.
V
Продато земљиште предаће се у посјед купцу у
року од 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног
уговора.
VI
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“Органи управљања и руковођења Центром су:
Управни одбор и директор Центра.”
III
Члан 12. став 1. мијења се и гласи:
“Управни одбор се састоји од 5 (пет) чланова.
Чланови Управног одбора именују се из реда
оснивача.”
IV
Члан 13. мијења се и гласи:

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

“Надзор над законитошћу рада и пословања
Центра врши надлежни орган управе, у складу са
законом и актима оснивача.”

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

V

Број: 01-022-87/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

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

На основу члана 3. и 5. а у вези са чланом 24.
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 68/07) и члана 30. алинеја
25. Закона о локалној самоуправи (“Службемо гласник
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
35 алинеја 26. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 26. септембра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
I
У Одлуци о оснивању Јавне установе Центар за
културу “Семберија” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 17/06, 8/07 и 17/07), члан 10.
мијења се и гласи:
“Оснивач остварује надзор над радом Центра
давањем сагласности на Статут и Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста и именовањем и разрјешењем директора и
Управног одбора.
Центар је обавезан да извјештаје и информације
о свом раду подноси оснивачу најмање једанпут
годишње.”
II
Члан 11. мијења се и гласи:

Број: 01-022-89/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 3. и 5. а у вези са чланом 24.
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 68/07), члана 50. Закона о
социјалној заштити (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 5/93, 15/96 и 110/03) и члана 35. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на својој сједници одржаној дана 26. септембра
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БИЈЕЉИНА
I
У члану 2. Одлуке о оснивању Центра за социјални
рад Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 8/93) и у даљем тексту Одлуке, број “7” замјењује
се бројем “18”.
II
У члану 7. став 1. Одлуке, иза ријечи “директор”
брише се запета и додаје ријеч “и” а ријечи “и надзорни”
бришу се.
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Службени гласник Општине Бијељина
III

У члану 8. став 2. Одлуке иза ријечи “заштиту”
брише се тачка, ставља запета и додаје текст: “на период
од четири године и уз предходно спроведен поступак
јавне конкуренције.”
IV
Члан 9. Одлуке мијења се и гласи:
“Управни одбор сачињавају пет чланова који се
именују од стране оснивача.”
V
Члан 11. Одлуке брише се.
VI
Члан 12. Одлуке брише се.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-91/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

01. 10. 2007.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. - Развој пољопривреде
1. Горан Перковић
2. Стеван Месаревић
3. Предраг Мићић
4. Милан Лазаревић
5. Сенад Заимовић
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. - Развој људских ресурса
1. Митар Новаковић
2. Ненад Радловић
3. Алекса Милојевић
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4. - Унапређење услова у
области образовања, спорта, културе, здравственог и
социјалног осигурања
1. Златко Максимовић
2. Душанка Новаковић
3. Владо Симеуновић
4. Јован Вуковљак
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5. - Подизање квалитета
услуга општинске администрације
1. Драган Вујић
2. Јасминка Ивошевић
3. Родољуб Родић
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6. - Побољшање урбаног
развоја ради заштите и унапређења квалитета животне
средине

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина, на сједници
одржаној дана 26. септембра 2007. године, д о н и и ј е л а
ј е следеће

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ
ТИЈЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ДО 2015. ГОДИНЕ
I
Именује се Координационо тијело за праћење
имплементације Стратегије развоја општине Бијељина
до 2015. године, у саставу:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. - Динамични економски
развој и запошљавање
1. Миладин Јовичић
2. Салем Чорбо
3. Ђорђе Славињак
4. Радислав Кањерић

1. Љубинка Стевић
2. Слободан Чубрило
3. Милан Цвјетиновић
4. Драгиша Марјановић
II
Координационо тијело прати и координира
активности на имплементацији Стратегије развоја
општине Бијељина, покреће иницијативе за предузимање
појединих активности, сачињава информације и
извјештаје о свом раду и достигнутом степену остварења
појединих стратешких циљева и обавља и друге послове
које му одреди Скупштина општине.
Координационо тијело је за свој рад одговорно
Скупштини општине којој подноси полугодишње
извјештаје и информације о имплементацији Стратегије
развоја општине Бијељина.
III
Чланови Координационог тијела имају право на
накнаду за рад, у складу са одлуком којом се утврђује
висина накнада за чланове скупштинских радних тијела.
Стручне, административне и техничке послове за
потребе Координационог тијела обавља Администра
тивна служба општине.

01. 10. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
IV

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-264/07		
Бијељина, 		
Датум, 26. 09. 2007. године

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

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број:
68/07), члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке
организације општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 7/03 и 26/06), члана 35. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и члана 8. Одлуке о
утврђивању критеријума за избор и именовање органа
у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/03), а након разматрања
Извјештаја Комисије за избор директора Туристичке
организације општине Бијељина са предлогом ранг
листе и препорукама, Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 27. септембра 2007. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. НАДА ЛАКЕТИЋ, дипл. туризмолог из Броца
именује се за директора Туристичке организације
општине Бијељина.
2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Рјешење број: 01-111-257/06 од 6. 9. 2006. године
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 17/06).
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-269/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 09. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој
сједници одржаној дана 27. септембра 2007. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА
РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. ВУЈАДИН ПОПОВИЋ, дипл.економиста из
Еијељине именује се за директора Агенције за развој
малих и средњих предузећа општине Бијељина.
2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Рјешење број: 01-111-4/06 од 4. 1. 2006. године
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 1/06).
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-266/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 09. 2007. године

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

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању
Агенције за развој малих и средњих предузећа општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 1/06) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој
сједници одржаној дана 27. септембра 2007. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ
И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
1. За чланове Управног одбора Агенције за развој
малих и средњих предузећа општине Бијељина, именују
се:
- ВЛАДИМИР ШАВИЈА из Бијељине
- МИРОСАВА ГРУЈИЧИЋ из Бијељине
- СЛАВИША ВУЈИЋ из Броца
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању
Агенције за развој малих и средњих предузећа општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 1/06) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-267/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 09. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 121. става 1. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. става 1. алинеје
20. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној 27. септембра
2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ
СЛУЖБЕНИКА У АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за спровођење поступка за пријем
службеника у Административну службу општине
Бијељина, на радна мјеста - општинског водопривредног
и општинског пољопривредног инспектора, по
расписаном јавном конкурсу број: 02-120-365/07 од
13.09.2007. године, именују се:
1. Биљана Деспотовић - дипл. правник
из Бијељине
2. Срђан Текић - дипл.инг. електротехнике
из Бијељине
3. Стеван Месаревић - дипл. инг. пољопривреде
из Бијељине
4. Предраг Јовић - дипл. инг. пољопривреде
из Бијељине
5. Суада Дубравчевић - дипл. економиста
из Бијељине
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-265/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 09. 2007. године

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

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 27. септембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ ПРАВИЛНИКА И ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ ПРИЗНАЊИМА
1. У Комисију за израду Правилника и Одлуке о

01. 10. 2007.

општинским признањима, именују се:
- МИЛИВОЈЕ ВИЛОТИЂ
- ПРЕДРАГ МИЋИЋ
- ЈОВАН ГАЈИЋ
- ДУШКО ЋУРИЋ
- ХУСЕИН ЦАМИЋ
- МЛАДЕН СИМИЂ
- ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ
- СТЕВАН ОСТОЈИЋ
2. Задатак Комисије је да припреми приједлог
Правилника са критеријумима за додјелу општинских
награда и признања и приједлог Одлуке о установљењу
награда и признања за 24. септембар Дана општине
Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-270/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 09. 2007. године

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

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 27. септембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА
ОЦЈЕНУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЈЕНУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ЗОНА ЦЕНТАР” ЛОКАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СВЕТИ САВА” БИЈЕЉИНА
1. У Анкетни одбор за оцјену иницијативе за
измјену регулационог плана “Зона центар” - локација
Основне школе “Свети Сава” Бијељина, именују се:
- ИВАНКА ТЕШИЋ
- ЈОВАН МЛАЂЕНОВИЋ
- ЈОВАН ГАЈИЋ
- ДОБРИЛА ЂУКАНОВИЋ
- ЕМИР МУСЛИ
- ЈОВАН ВУКОВЉАК
- ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ
- ЂУРЂИЈА ЂУКИЋ
- МИЛАН ГРУЈИЧИЋ
- РАДОСАВА-РАДА ПЕРИЋ
- БОРКА НОВАКОВИЋ

01. 10. 2007.
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2.
Задатак Анкетног одбора је да оцијени
основаност иницијативе за изградњу спортске сале у
дворишту Основне школе “Свети Сава” Бијељина
након чега би се приступило измјени регулационог
плана “Зона центар”.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-271/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 09. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана члана 72. 3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06
и 70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (“СЛ.гласник општине Бијељина”,
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
БР.ДД-24-12/07 бр.02-404-265/07
од 17.09.2007.године
I
Члан IV се мијења и то:
Умјесто „Конкурентски захтјев са објављивањем
обавјештења” стајаће „ Отворени поступак.”

На основу члана 21. Закона о равноправности
полова у БиХ (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 16/03), члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06) и члана 36. Пословника Скупштине општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
7/05 и 19/07), Скупштина општине Бијељина на својој
сједници одржаној дана 27. септембра 2007. године,
донијела је

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-265/07		
Бијељина, 		
Датум, 27.09.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О
ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
1. У Рјешењу о избору Комисије за равноправност
полова, број: 01.111-462/05 од 28. октобра 2005. године
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 8/05)
врши се измјена:
Разрјешавају се дужностм чланова Комисије за
равноправност полова:
- ЉИЉАНА ЕРКИЋ
- из Бијељине
- АЈКА АЛИХОЏИЋ
- из Јање
За чланове Комисије за равноправност полова
бирају се:
- ИВАНКА ТЕШИЋ
- из Бијељине
- ФАТИМА МУСТАФИЋ - из Јање
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-268/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 09. 2007. године

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

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ И ВИШКОВА
РАДОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.
СКП-37-1/06
I
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку додатних и вишкова радова
који се односе на Асфалтирање мреже некатегорисаних
путева у мјесној заједници
Бријесница у поступку јавне набавке СКП-371/06, позван је, сходно закону, извођач радова из
основногуговораброј: 02.370-970/06 од 27.09.2006.
године, ДОО “ЕКО-ПРОМ” Брчко-Дистрикт.
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II

II

Након разматрања понуде установљено је да
понуда понуђача ДОО “ЕКО-ПРОМ” Брчко-Дистрикт
број: 02/10-1044/07 од 12.09.2007.године испуњава
услове предвиђене тендерском документацијом.
Комисија је након вођења преговарачког поступка за
додатне и вишкове радова прихватила понуђену цијену
у бруто износу од 58.980Д0КМ.

За услуге - Сертификације Административних
служби општине Бијељина, Шамац, Прњавор, Козарска
Дубиц и Нови Град по захтјевима стандарда ИСО
9001:2000, оцијењено је да је најповољнији понуђач:

Број: 02-404-253/07		
Бијељина, 		
Датум, 19.09.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОП -35/07
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку услуга:
Сертификација Административних служби општине
Бијељина, Шамац, Прњавор, Козарска Дубица и Нови
Град по захтјевима стандарда ИСО 9001:2000, понуде су
доставили следећи понуђачи:
- “Bureau Vertas”, Ријека
- “S&Q” Словенски институт за каковост
и мерославје, Љубљана
- Д.О.О.”Сrо cert”, Загреб
- Д.О.О. “Tuvadria”, Сарајево
- Д.О.О. “Tuv Rheinland InterCert”, Београд
- Д.О.О. “Tuv Croatia”, Славонски Брод
- “Qualiti”, Аустриа

УКУПНО
(KM)

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Укупно бруто понуда
НОВИ ГРАД

НАЗИВ
ПОНУЂАЧА

Укупно бруто понуда
КОЗАРСКА ДУБИЦА

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

Укупно бруто понуда
ПРЊАВОР

IV

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
понуде, гдје је након извршеног поступка вредновања
а на основу критеријума - најнижа цијена извршено
вредновање на следећи начин:
Укупно бруто понуда
ШАМАЦ

Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, узета је
за прихватљиву јер одражава реално стање на тржишту
роба и радова.

III

Укупно бруто понуда
БИЈЕЉИНА

III

Д.О.О. “TUV RHEINLAND INTERCERT”, БЕОГРАД

1

“Bureau Vertas”,
12.474,00КМ 5.544,00КМ 9.702,00КМ 6.930,00КМ 8.316.00KM 42.966,00
Ријека

2

“Б&С” Љубљана 18.018,00КМ 13.689,00КМ 13.689,00КМ 13.689,00КМ 13.689,00КМ 72.774,00

3

Д.О.О.”Сго cert”,
11.200.00KM 7.200,00КМ 10.400,00КМ 7.200,00КМ 7.200,00КМ 43.200,00
Загреб

4

Д.О.О. “Tuvadria”,
11.267Д0КМ 8.002,80КМ 9.582,30КМ 8.002,80КМ 8.002,80КМ 44.857,80
Сарајево

5

Д.О.О. “Tuv Rheinland
8.459,36КМ 5.848.64КМ 7.071,68КМ 6.460,16KM 6.460,16KM 34.300,00
InterCert”, Београд

6

Д.О.О. “Tuv Croatia”,
13.950,00КМ 9.450.00КМ 9.450,00КМ 9.450,00КМ 9.450,00КМ 52.250,00
Славонски Брод

7 “Qualiti”, Аустриа 12.750.06KM 12.750,06КМ 12.750,06КМ 12.750,06КМ 12.750,06КМ 63.750,30
Комисија је примјенила члан 37. Законом о
јавним набавкама БиХ по коме је Уговорни орган
дужан да приликом обрачуна цијена понуда, у сврху
поређења понуда, умањи цијену домаћих понуда за
преференцијални фактор не већи од 10% за уговоре
који се додјељују у 2007. и 2008.години, те је умањила
вриједност понуде понуђача Д.О.О. “Tuvadria”, Сарајево
за 10% тако да након вредновања на основу критеријума
најнижа цијена оцјењено је да је најповољнији понуђач
Д.О.О. “Tuv Rheinland InterCert”, Београд
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
Приговор се подноеи писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.

01. 10. 2007.
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V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објављивиће се у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-223/07		
Бијељина, 		
Датум, 27.09.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 16. Статута Скугаптине Општине
Бијељина («Службени гласник Општине Бијељина» бр.
5/05, 6/05 и 6/06), и на основу едредаба Уговора о зајму
који је закључен између Босне и Херцеговине и Европске
банке за обнову и развој, као и Уговора о подршци зајма
који је закључен између Републике Српске и, Општине
Бијељина и Европске банке за обнову и развој, те
Пројектног уговора закљученог између АД “Водовод и
канализација” Бијељина и Европске банке за обнову и
развој, Општина Бијељина и “Водовод и канализација”
а.д. Бијељина дана 21.09.2007. године д о н о с е
сљедећу

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РГО ТИМА
(тима за имплементацију пројекта
канализационог система Бијељине)
Члан 1.

Овом одлуком именују се чланови PUI тима (тима
за имплементацију пројекта канализационог система
Бијељине), а сходно Уговору о зајму који је потписан
између Босне и Херцеговине и Европске Банке за
обнову и развој, тј. уговора о подршци зајма који је
потписан између Републике Српске, Општине Бијељина
и Европске банке за обнову и развој и Пројектног
уговора закљученог између “Водовод и канализација”
а.д. Бијељина и Европске банке за обнову и развој.
Члан 2.
Овај тим сачињавају три представника Ошптине
Бијељина и три представника «Водовод и канализација»
а.д. Бијељина.
Члан З.
Тим сачињавању сљедећа лица:
1. Др Владо Симеуновић
(испред Општине Бијељина), члан
2. Саша Пљеваљчић,
(испред Општине Бијељина), члан
3. Милош Стевановић,
(испред Општине Бијељина), члан
4. Милојко Тодоровић,
(испред “Водовод и канализација” а.д.), члан
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5. Младен Мирковић,
(испред “Водовод и канализација” а.д.), члан
6. Мирослав Босиљчић,
(испред “Водовод и канализација” а.д.), члан
Члан 4.
Јединица за имплементацију пројекта “PUI тим”
се формира у циљу координације, управљања, надзора и
процјењивања свих аспеката имплементације Пројекта
изградње канализационог система општине Бијељина,
из средстава Европске банке за обнову и развој,
укључујући набавку роба, радова и услуга за Пројекат.
Члан 5.
Тим ће на својој конститутивној сједници донијети
сва потребна акта неопходна за функционисање истог,
те ће изабрати директора тима.
Тим ће донијети свој Правилник о раду на основу
кога ће обављати све своје активности, те ће донијети
и сва друга акта која су потребна за нормално правно
дјеловање тима.
Члан 6.
Надокнада за рад чланова “PUI тима” и начин
њиховог плаћања, биће регулисани посебном Оддуком
Управљачком одбору Пројекта.
Члан 7.
PUI тим је за свој рад одговоран Управљачком
одбору Пројекта.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1038/07		
Бијељина, 		
Датум, 21.09.2007. године

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

Nа основу рјешења број 02/3-372-117/07 од
20.09.2007. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 117 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА
БРОЈ 50” Ул. Димитрија Туцовића број. 50, БИЈЕЉИНА
са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница
етажних власника зграде “Димитрија Туцовића број 50”
Ул. Димитрија Туцовића број 50, Бијељина
Оснивачи: 12 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: Алексић Гордана, прeдcједник Управног
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-117/07		
Бијељина, 		
Датум, 20.09.2007. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Цамић Изет с.р.

01. 10. 2007.

Nа основу рјешења број 02/3-372-118/07 од 20.07.
2007. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 118 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “27. МАРТА БР: 44” Ул. 27. марта
бр: 44, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и
сједиште: Заједница етажних власника зграде “27. марта
бр: 44” Ул. 27. марта бр: 44, Бијељина
Оснивачи: 13 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: Думоњић Адријана, прeдcједник Управног
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-118/07		
Бијељина, 		
Датум, 20.07.2007. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Цамић Изет с.р.

01. 10. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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