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ГОДИНА XLIII     13. јул 2007. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2007

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 4 .Закона о трезору (“Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 16/05) , Споразума о увођењу 
локалног трезора између Владе Републике Српске и 
општине Бијељина број 04/1-012-1793/06 од 24.08.2006. 
год. и Одлуке о начину организовања локалног трезора 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина” бр. 28/06) и члана 51. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина“ бр. 
5/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина д о н и о  ј е

О Д Л У К У
о затварању рачуна мјесних заједница на 

подручју општине Бијељина

члан 1

Стављају се ван функције сви жиро-рачуни 
мјесних заједница на подручју општине Бијељина.

члан 2

Затечена средства на жиро рачунима мјесних 
заједница пренијеће се на рачун Трезора општине 
Бијељина број 565-162-43001716-80. Од момента 
затварања рачуна, мјесне заједнице усмјераваће уплате 
по основу сопствених прихода на рачун за прикупљање 
јавних прихода број:555-001-00002959-16, врста прихода 
722591, буџетска организација 0005130.

члан З

Мјесне заједнице су обавезне да након затварања 
жиро рачуна рачуна саставе билансе успијеха и 
билансе стања и доставе Одјељењу за финансије 
Административне службе општине Бијељина.

члан 4

Активности по овој одлуци обавиће се најаксније 
до 31.12.2007. године.

члан 5

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-016-3/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ДД - 20/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
ДД - 20/07

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка роба:

Набавка опреме и опремање спортских терена

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 200.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Грант Министарства за породицу, спорт и 
омладину Републике Српске.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 20.08.2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 15.09.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача:

1. Цијена ������������������������������������������������������������ 80 бодова
2. Начин плаћања ��������������������������������������������� 10 бодова
3. Гарантни рок ������������������������������������������������� 10 бодова

VII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-192/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД - 24 -1/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
ДД - 24 - 1/07

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка радова:

Изградња подрума и темељне конструкције са 
плочама приземља подручне Основне

школе у насељу Ковиљуше

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 175.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Инвестиције у образовање, број потрошачке 
јединице: 0005210, економски код: 615 200

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 20.08.2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача:

1. Најнижа цијена понуде �������������������������������� 80 бодова
2. Гарантни рок �������������������������������������������������10 бодова
3. Начинплаћања �����������������������������������������������10 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-193/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ  

УСЛУГА бр. СКП-38/06
АНЕКС II

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци додатних услуга 
под редним бројем: СКП-38/06 АНЕКС II

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка додатних услуга:

Измјене Плана парцелације са урбанистичко 
техничким условима и измјене Изведбеног пројекта у 
односу на измјену Плана парцелације са урбанистичко 
техничким условима за изградњу III фазе обилазног 
пута око града Бијељине.

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 12.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Пројекти за заобилазницу, број потрошачке 
јединице: 0005170 , економски код: 821 222.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
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обавити најкасније од 20.07.2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 30.07.2007.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-206/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП-33/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
СКП-33/07

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка услуга:

Радови на одржавању зимкске службе
Лот 1 - Радови зимске службе (зима 2007/2008), 

рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих улица и путева и рад гредера на 
разастирању снијега на дијелу путева -сјеверни 
дио Општине Бијељина

Лот 2 - Радови зимске службе (зима 2007/2008), рад 
остале механизације-гредер на разастирању 
снијега; западни дио Општине Бијељина

Лот 3 - Радови зимске службе (зима 2007/2008), рад 
остале механизације-гредер на разастирању 
снијега; источни дио Општине Бијељина

Лот 4 - Радови зимске службе (зима 2007/2008), рад 
специјалне механизације и ручни рад; тротоари, 
тргови, паркови и остале јавне површине на 
подручју града Бијељине

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је за Лот1: 100.000,00 
КМ, Лот2:15.000,00 КМ, ЛотЗ: 15.000,00 КМ, Лот 4: 
30.000,00 КМ

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства за Лот 1, Лот2 и ЛотЗ је: Срества за одржавање 
и заштиту локалних путева, број потрошачке јединице: 
0005170 , економски код: 613 300.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства за Лот 4 је: Срества за финансирање комуналне 
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170 , 
економски код: 613 300.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.01.2007.године, а крајњи рок 
завршеткаје 01.04.2008. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача за све Лот-ове је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-207/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД-24-2/07
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I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД -24-2/07

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се поновна јавна набавка радова:

Додатни радови на изградњи школске дворане 
у Бијељини - Батковић за потребе ОШ “Свети Сава” 
Батковић

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 35.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Инвестиције у образовање, број потрошачке 
јединице:0005210, економски код: 615 200

IV

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

V

Предвиђени    почетак    реализације    уговора    
има    се     обавити    најкасније    од 15.07.2007.године, 
а крајњи рок завршетка је 15.08.2007. године.

VI

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

VII

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

VIII1

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-203/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-21/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
СКП-21/07

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова:

Изградња - продужетак Рачанске улице до улице 
Кнез Иво од Семберије

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 298.120,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Пројектовање и изградња Рачанске улице, 
број потрошачке јединице: 0005170 , економски код: 
821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 25.09.2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 15.03.2008.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача:

1. Понуђена цијена ������������������������������������������� 80 бодова
2. Услови и начин плаћања ������������������������������10 бодова
3. Рок извођења ��������������������������������������������������10 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-202/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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 
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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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр ОП-26/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
ОП-26/07

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
јавна набавка роба: Набавка остатка роба за потребе 
јавне кухиње (хљеб и месо)

Лот 1: Набавка хљеба
Лот 2: Набавка јунећег меса и прерађевина

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је за Лот 1: 40.000,00 КМ а 
за Лот 2: 43.000,00 КМ

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства за Лот 1 и Лот 2 је: Јавна кухиња, број 
потрошачке јединице: 0005301, економски код: 614200.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирног 
споразума за оба Лота.

V

Предвиђени     почетак    реализације    уговора    
има    се     обавити     најкасније     од 01.09.2007.године, 
а крајњи рок завршеткаје 31.12.2008.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача су:

За Лот 1 и Лот 2 :
1. Понуђена цијена ������������������������������������������� 80 бодова
2. Услови и начин плаћања ����������������������������� 20 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-201/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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 :

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА бр.
СКП-29-п1/07

I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци под 
редним бројем: СКП - 29-п1/07

II

За потребе Одјељења за стамбено - комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова:

Одржавање - пошљунчавање локалних макадам-
ских путева и градских макадамских улица

Лот 3 - Одржавање - пошљунчавање локалних 
макадамских путева (сјеверни дио)

Лот 4 - Одржавање - пошљунчавање градских 
макадамских улица

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је за Лот 1: 36.000 КМ а за 
Лот 2: 75.000 КМ

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за одржавање и заштиту локалних 
путева, број потрошачке јединице: 0005170, економски 
код: 613 300.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.09.2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.

VII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-194/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА бр. СО-02 - п1/07

I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци под 
редним бројем: СО-02 - п1/07

II

За потребе Скупштине општине, вршиће се 
поновна јавна набавка роба:

Набавка 100 V система за разглас и тонско 
снимање у великој сали Скупштине општине Бијељина 
и 100 V система за разглас главне шалтер сале

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге-сједнице, број потрошачке 
јединице: 0005110, економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 
ОБАВЈЕШТЕЊА.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.08.2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 30.09.2007.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-208/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -15 - п2/07

I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци под 
редним бројем: ОП-15 - п2/07

II 

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
поновна јавна набавка роба:

Набавка резервних дијелова и гума и прање 
службених аутомобила Административне службе 
општине Бијељина
Лот 1 - Набавка резервних дијелова за службене 

аутомобиле Административне службе општине 
Бијељина током 2007. године

Лот 2 - Набавка  гума  за  службене  аутомобиле  
Административне  службе  општине Бијељина 
током 2007. године

Лот 4 - Прање службених аутомобила Административне 
службе општине Бијељина током 2007.године

III

Предвиђени  максимални  износ  БРУТО  средстава 
за реализацију јавне  набавке је: за Лот 1: 15.000,00КМ, 
Лот 2: 5.000,00 КМ, Лот 4:3.000,00 КМ

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: за Лот1 и Лот 2 Набавка материјала , број 
потрошачке јединице: 0005240, економски код:613 400

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: за Лот 4 Уговорене услуге , број потрошачке 
јединице: 0005240, економски код:613 900
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IV

За предметну јавну набавку роба спровешће се 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 
ОБАВЈЕШТЕЊА са закључивањем оквирног споразума 
за све Лот-ове.

V

Предвиђени     почетак     реализације     уговора     
има     се     обавити     најкасније     од 20.07.2007.године, 
а крајњи рок завршеткаје 31.12.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача је за Лот 1 и Лот 2:

1 .Понуђена цијена ������������������������������������������� 80 бодова
2. Брзина испоруке ��������������������������������������������10 бодова
3. Услови и начин плаћања ������������������������������10 бодова

а за Лот 4 критеријум је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-209/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. СКП-19-п1/07

I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова 
под редним бројем: СКП -19- п 1/07

II

За потребе Одјељења за стамбено - комуналне 
послове, вршиће се поновна јавна набавка радова:

Изградња улице до насеља Ковиљуше

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 660.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Пројектовање и изградња улице 
“Ковиљуше”, број потрошачке јединице:0005170, 
економски код: 821 600

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени    почетак    реализације    уговора    
има    се     обавити     најкасније     од 25.09.2007.године, 
а крајњи рок завршетка је 15.04.2008.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача су:

1. Понуђена цијена ������������������������������������������� 80 бодова
2. Услови и начин плаћања ������������������������������10 бодова
3. Рок извођења ��������������������������������������������������10 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-200/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-19/07

I

Поништава се отворени поступак јавне набавке 
радова: Изградња улице до насеља Ковиљуше, из 
разлога што је Комисија прије поступка вредновања у 
смислу утврђивања бодова по задатим критеријумима 
и сачињавања ранг листе извршила увид у спис везан 
за јавну набавку број СКП - 19/07 и утврдила да је за 
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ову јавну набавку буџетом предвиђен максималан бруто 
износ од 660.000 КМ. На основу сачињене табеле са 
понуђеним цијенама свих понуђача установљено је да 
најнижа вриједност понуде износи 1.379.640,00 КМ што 
превазилази предвиђена буџетска средства издвојена 
за ову јавну набавку, те комисија није приступила 
бодовању понуда.

II

За јавну набавку радова -  Изградња улице до 
насеља Ковиљуше, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

- АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
- АД “ЗВОРНИК ПУТЕВИ”, Зворник
- ДОО “БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
- ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ”, Бијељина

III

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
све понуде. Комисија је утврдила да су квалификовани 
понуђачи понудили следеће услове у својим понудама:

Р.
бр.

Назив или шифра 
понуђача

Вриједност 
понуде (КМ)

Рок 
извођења

Услови 
и начин 
плаћања

1� АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, 
Бијељина 1.379.640,00 КМ 90-120дана 30 дана

2� АД “ЗВОРНИК ПУТЕВИ”, 
Зворник 1.399.659,03 КМ 90-120дана 30 дана

3� ДОО “БУК ПРОМЕТ”, 
Бијељина 1.449.618,58 КМ 90-120 

дана 30 дана

4. ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ”, 
Бијељина 1.451.426,22 КМ 90-120дана 30 дана

IV

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

Приговор се подноси писмено Начелнику 
општине, а може се изјавити и усмено 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: 02-404-163/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП -47/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци а која 
се односи на јавну набавку услуга : Израда пројектно 
техничке документације за изградњу хелидрома у 
Бијељини, сходно Закону о јавним набавкама, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

- ДОО “ГЕОПУТ”, Бања Лука
- ИНСТИТУ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО - ИГ,
     Бања Лука
- А.Д. “ПРОЈЕКТ”, Бања Лука

II

Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да све понуде испуњавају услове из тендерске 
документације. На основу критеријума - најнижа цијена, 
извршено је вредновање на следећи начин:

р.
бр. Назив или шифра понуђача Понуђена цијена

у КМ (са ПДВ-ом)

1� ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО - ИГ, 
Бања лука 12.519,00 КМ

2� А.Д. “ПРОЈЕКТ”, Бања Лука 24.570,00 КМ

3� ДОО “ГЕОПУТ”, Бања Лука 33.345,00 КМ

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за услуге 
из члана I ове Одлуке:

ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО - ИГ, БАЊА 
ЛУКА са понуђеном цијеном у бруто износу: 12.519,00 
КМ

III

Понуда понуђача ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИ-
НАРСТВО - ИГ, БАЊА ЛУКА је оцјењена ка 
најповољнија и са износом од 12.519,00 КМ премашује 
предвиђена буџетска средства у износу од 9.019,00 
КМ, издвојена за ове намјене. Одјељење за стамбено - 
комуналне послове је у свом допису бр.02/3-37-374/07 од 
27.06.2007. године дало сагласност да се изврши избор 
најповољнијег понуђача за израду пројектно техничке 
документације за изградњу хелидрома у Бијељини у 
износу од 12.519,00КМ.
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IV

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема исте.

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-169/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СКП - 41/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о набавци а која 
се односи на јавну набавку радова : Уређење водотока 
(потока) у селу Горња Буковица,   сходно Закону 
о јавним набавкама, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

-     ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”, Доња Трнова
-     ДОО “РАДИША”, Бијељина
-     ДОО “БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
-     ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ”, Бијељина
-     АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да следеће понуде испуњавају услове из тендерске 
документације:

-     ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”, Доња Трнова
-     ДОО “РАДИША”, Бијељина
-     ДОО “БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
-     АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина

док понуђач ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ”, Бијељина, 
није доставио лиценцу за обављање послова нискоградње 

нити овјерену копију Потврде о регистрацији - ЈИБ, тако 
да није прошао у поступак вредновања.

Комисија је извршила вредновање на основу 
критеријума најнижа цијена на следећи начин:

р.
бр. Назив или шифра понуђача Вриједност понуде

(КМ)

1� ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”,
Доња Трнова 41.657,50 КМ

2� ДОО “РАДИША”, 
Бијељина 41.100,00 КМ

3� ДОО “БУК ПРОМЕТ”, 
Бијељина 39.815,00 КМ

4. АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, 
Бијељина 46.601,00 КМ

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за радове 
из члана I:

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, БИЈЕЉИНА, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 39.815,00 КМ

III

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема исте.

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-173/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОНОВНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
ИЗБОРУ НАШОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ОП -15-п1/07

I

У поступку јавне набавке путем поновљеног 
отвореног поступка која се односи на јавну набавку роба 
и услуга: Набавка резервних дијелова, гума, регистрација 
и прање службених аутомобила Административне 
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службе општине Бијељина, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

- АД “КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ”, Бања Лука
- АД “БОБАР ОСИГУРАЊЕ”, Бијељина
- АД “КРАЈИНА - КОПАОНИК”,
     представништво Бијељина

II

За Лот 1 - Набавка резервних дијелова за службене 
аутомобиле Административне службе општине Бије-
љина, поступак се поништава.

За  Лот  2  - Набавка  гума  за  службене  аутомобиле  
Административне  службе општине Бијељина, поступак 
се поништава.

За Лот 3 - Регистрација службених аутомобила 
Административне службе општине Бијељина, најповољ-
нији понуђач за поменуте услуге са којим ће се 
закључити оквирни споразум за 2007. годину следећи:

АД “БОБАР ОСИГУРАЊЕ”, БИЈЕЉИНА

За  Лот  4 - Прање  службених  аутомобила  
Админи стративне  службе општине Бијељина, поступак 
се поништава.

IV

Поступак за Лот 1 се поништава из разлога 
што није достављена ниједна понуда. Поступак за 
Лот 2 се поништава из разлога што није достављена 
ниједна понуда. За Лот 3 понуде су доставили следећи 
понуђачи:

- АД “КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ”, Бања Лука
- АД “БОБАР ОСИГУРАЊЕ”, Бијељина
- АД “КРАЈИНА - КОПАОНИК”,
     представништво Бијељина

Комисија је након отварања приспјелих 
понуда утврдила да понуде понуђача АД “БОБАР 
ОСИГУРАЊЕ”, Бијељина и АД “КРАЈИНА - 
КОПАОНИК”, представништво Бијељина испуњавају 
услове предвиђене тендерском документацијом. Понуда 
понуђача АД “КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ”, Бања Лука 
не испуњава услове, јер нису доставили Увјерење о 
измиреним пореским обавезама, тако да поменута 
понуда није ушла у поступак вртедновања.

Комисија је на основу критеријума - најнижа 
цијена одговарајуће понуде извршила вредновање на 
следећи начин:

р.
бр Назив понуђача Цијена

(КМ)

1� АД “БОБАР ОСИГУРАЊЕ”, 
Бијељина 20.831,46 КМ

2� АД”КРАЈИНА-КОПАОНИК”, 
представништво Бијељина 22.576,57 КМ

и оцјењено је да је најповољнији понуђач са којим 
ће се закључити оквирни споразум за 2007.годину: АД 
“БОБАР ОСИГУРАЊЕ”, Бијељина.

Поступак за Лот 4 се поништава из разлога што 
није достављена ниједна понуда.

V

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема

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

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-160/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05 
и 6/06.), Начелник општине Бијељина , д о н и о   ј е 
следеће

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИМОПРЕДАЈУ ДОМА ОМЛАДИНЕ
У ЛИКВИДАЦИЈИ

I

Именује се Комисија за примопредају Дома 
омладине у ликвидацији , у саставу:

1.  НАДА БАБИЋ , предсједник
2.  СЛАВИЦА РАДИЋ, члан
3.  МИЛАН РАДИЋ, члан

II

Задатак Комисије је да изврши примопредају 
покретне и непокретне имовине Дома омладине у 
ликвидацији.

III

Примопредаја покретне и непокретне имовине 
обавиће се наредног дана од дана доношења Рјешења о 
окончању ликвидационог поступка за Дом омладине у 
ликвидацији.
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IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-622-3/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05 
и 6/06.), Начелник општине Бијељина , д о н и о ј е 
следеће

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИМОПРЕДАЈУ УСТАНОВЕ 
“БИЈЕЉИНА-ФИЛМ” У ЛИКВИДАЦИЈИ

I

Именује се Комисија за примопредају Установе 
“Бијељина-филм” у ликвидацији ,у саставу:

1.  НАДА БАБИЋ , предсједник
2.  СЛАВИЦА РАДИЋ, члан
3.  ЖЕЉКО САВИЋ, члан

II

Задатак Комисије је да изврши примопредају 
покретне и непокретне имовине Установе “Бијељина-
филм” у ликвидацији.

III

Примопредаја покретне и непокретне имовине 
обавиће се наредног дана од дана доношења Рјешења 
о окончању ликвидационог поступка за Установу 
“Бијељина-филм” у ликвидацији.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-622-2/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05 и 

6/06.), Начелник општине Бијељина, д о н и о ј е следеће

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИМОПРЕДАЈУ ГАЛЕРИЈЕ “МИЛЕНКО 
АТАНАЦКОВИЋ” У ЛИКВИДАЦИЈИ

I

Именује се Комисија за примопредају Галерије 
“Миленко Атанацковић” у ликвидацији, у саставу:

1.  НАДА БАБИЋ , предсједник
2.  СЛАВИЦА РАДИЋ, члан
3.  МИЛИЈАНКО МИХОЉЧИЋ, члан

II

Задатак Комисије је да изврши примопредају 
покретне и непокретне имовине Галерије “Миленко 
Атанацковић” у ликвидацији.

III

Примопредаја покретне и непокретне имовине 
обавиће се наредног дана од дана доношења Рјешења 
о окончању ликвидационог поступка за Галерију у 
ликвидацији.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-622-1/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. а у вези са чланом 5. став 
3. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број:5/05, 6/05 и 6/06), Начелник 
општине Бијељина  д о н и о  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ 

СЛАВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

У Одбор за припрему Славе општине Бијељина, 9. 
августа - Свети Пантелејмон, именује се:

1.  Мићо Мићић, председник Одбора
2.  Драган Ђурђевић, заменик председника
3.  Изет Салихбеговић, члан
4.  др Милан Грујичић, члан
5.  Милорад Софренић, члан
6.  Изет Цамић, члан
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7.  Славко Бојанић, члан
8.  Љиља Рајковић, члан
9.  прото Недељко Пајић, члан
10.  Славка Митровић, члан
11.  Митар Шкорић, члан
12.  Василије Андрић, члан
13.  Драган Вујић, члан
14.  Синиша Бошковић, члан
15.  Мирко Бабић, члан
16.  Душанка Новаковић, члан
17.  Милан Радић, члан
18.  Милијанко Михољчић, члан
19.  Живан Милошевић, члан
20.  проф.др Десанка Тракиловић, члан
21.  Хусо Зечкановић, члан
22.  прото Драган Пејчић, члан
23.  Зоран Зеленовић, члан
24.  Жељко Малешевић, члан
25.  Горан Перић, члан
26.  Ибрахим Хуремовић, члан

II

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-633-5/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, 
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 18. 
Статута општине Бијељина „Службени гласник општине 
Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06), а у вези са чланом 35. 
став 4. Закона о буџетском систему (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 96/03, 14/04, 67/05 и 34/06) 
Начелник општине Бијељина дана 11. јула 2007. године 
д о н о с и :

Н   А  Р   Е   Д  Б   У
 о редослиједу плаћања из буџета општине 

Бијељина

I

Измиривање одобрених обавеза са јединственог 
рачуна трезора општине Бијељина - за све потрошачке 
јединице извршаваће се према календару исплата, 
уважавајући утврђене приоритете:

1.   Исплата обавеза по основу банкарских кредита, 
судских одлука, рјешења и других правоснажних 
аката, који су временски условљени - најкасније на дан 
доспијећа.

2.   Исплата нето плата и других личних примања 

заједно са порезима и доприносима - од 01. до 10-ог у 
мјесецу, с тим да приоритет имају порези и доприноси.

3. Дознаке средстава корисницима буџета 
општине, који нису у систему локалног трезора - од 10. 
до 15-ог у мјесецу, с тим да приоритет имају плаћања из 
категорије борачко-инвалидске и социјалне заштите.

4.   Исплате обавеза према добављачима - од 16-
ог у мјесецу, при чему приоритет имају категорије 
добављача за робу, услуге и материјал у односу на 
категорије добављача из оквира капиталне потрошње. 
Плаћање унутар исте категорије добављача врши се 
према редослиједу уноса у систем локалног трезора, 
при чему у случају недостатка средстава за измирење 
обавеза у цјелости, у оквиру исте категорије добављача, 
приоритет имају обавезе чије је  неплаћање  у року 
санкционисано  додатним новчаним издацима (затезним 
каматама и сл.).

II
Све друге одобрене исплате са јединственог 

рачуна трезора општине Бијељина - по основу: поврата 
јавних прихода по актима надлежних органа, одлука и 
закључака Скупштине општине/Начелника општине, 
одобрења/налога за готовинске исплате и слично, вршиће 
се према редослиједу уноса у систем трезора, у складу 
са Упутством о току финансијско-књиговодствене 
документације у Административној служби општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број 
16/07).

III

Изузетно, у оправданим случајевима, може 
се извршити плаћање изван утврђених приоритета 
плаћања, што се посебно означава на полеђини платног 
налога исписом напомене „Хитно”, уз потпис Начелника 
општине.

IV

Наредба ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Бијељина».

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-14/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.07.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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С А Д Р Ж А Ј
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