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ГОДИНА XLIV     15. јануар 2008. ГОДИНЕ БРОЈ 1/2008

Ha основу члана 43. а у вези са чланом 40. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник PC”, бр. 
101/04, 42/05, и 118/05) и члана 51. a y вези с чланом 
49. Статута општине Бијељина („Сл. гласник општине 
Бијељина”, бр. 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине 
Бијељина дана 28. децембра 2007. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању Плана рада интерне ревизије за 

2008. годину

Члан 1.

Усваја се План рада интерне ревизије корисника 
буџета општине Бијељина за 2008. годину, са оквиром 
дугорочног плана у четверогодишњем циклусу од 2008-
2011. године.

Члан 2.

План рада интерне ревизије корисника Буџета 
Општине Бијељина из члана 1. интегрални је дио ове 
Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-1-641/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске” број: 101/04, 
42/05 и 118/05 и члана 51.Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина” број: 5/05, 6/05 
и 6/06 ), члана 6. Уредбе о условима и начину плаћања 
готовим новцем (“Сл. гласник Републике Срске број: 
97/03 и 1/04 и тачке 5.1.,Упутства о благајничком 
пословању (“Сл. гласник општине Бијељина “број : 
20/07 ), Начелник општине Бијељина донио је

О Д Л У К У
о висини благајничког максимума

Члан 1

Утврђује се висина благајничког максимума у 

главној благајни трезора општине Бијељина и свим 
помоћним благајнама, у домаћој и противвриједности 
страних валута, у укупном износу од 10.000,00КМ.

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
примјељиваће се од 1.1.2008. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-403-4/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 31.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи (“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06 и 70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине 
Бијељина”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ЈНИН-02/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: ЈНИН-02/07

II

За потребе Одсјека за јавне набавке, инвестиције и 
надзор, вршиће се јавна набавка услуга:

Геомеханичка испитивања тла и геодетска 
снимања и мјерења на локацијама са подручја општине 
Бијељина током 2008. године

Лот 1: Геомеханичка испитивања тла током 2008a одине 
на локацијама са подручја општине Бијељина

Лот 2 : Геодетска мјерења и снимања током 2008. године 
на локацијама са подручја општине Бијељина

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава 
за реализацију јавне набавке за Лот 1 је 64.102,00 KM 
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односно БРУТО 75.000,00 KM , а за Лот 2: 42.735,00 KM 
односно БРУТО 50.000,00 KM.

Средства се обезбјеђују из буџета за 2008.
годину са буџетске ставке потрошачких јединица 
Административне службе општине Бијељина које 
доставе налог за додјелу посебног уговора преко 
постојећег Оквирног споразума.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирних 
споразума.

V

За предметну јавну набавку предвиђено је 
закључивање оквирног споразума на период до 
31.12.2008.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће 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: 02-404-353/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП-49-16/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: СКП-49-16/07

II

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

Израда пројектно техничке документације за 
изградњу моста- плочастог пропуста (подвожњака) на II 
фази обилазног пута око града Бијељине, на стационажи 
СТ 0+190 код АТЦ-а

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 7.100,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Пројекти за заобилазницу , број потрошачке 
јединице: 0005170, економски код: 821 500.

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније до 21.01.2008.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-354/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Сл. гласник PC” бр. 101/04 и 42/05) и члана 5. 
Правилника о поступку директног споразума( “Сл. 
гласник општине Бијељина”, број: 1/07) Начелник 
општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА
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I 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП-
ДС-04/08.

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
набавка сљедећих РОБА

-  НАБАВКА СВЈЕЖЕ ПРАСЕТИНЕ ЗА БОЖИЋ 

III

Поступакјавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

IV

Предвиђени максимални износ НЕТО СРЕДСТАВА 
за реализацију предметне јавне набавкеједо 384,62 KM, 
односно БРУТО 450,00 KM.

V

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је:   Јавна кухиња, број 
потрошачке јединице 0005301, економски код 614 200 .

VI

Предвиђени рок за реализацију набавке је одмах.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-6/08                                  П. О.  Н А Ч Е Л Н И К А
Бијељина,                                                     ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
Датум, 04.01.2008.  године                                                ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА            

                                                                                 Изет Салихбеговић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Сл. гласник PC” бр. 101/04 и 42/05) и члана 5. 
Правилника о поступку директног споразума( “Сл. 
гласник општине Бијељина”, број: 1/07) Начелник 
општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП-
ДС-03/08.

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
набавка сљедећих РОБА

-  НАБАВКА ПЕЧЕЊА ЗА БОЖИЋ-

III

Поступак јавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

IV

Предвиђени максимални износ НЕТО 
СРЕДСТАВА за реализацију предметне јавне набавке је 
до 2.557,27 KM, односно БРУТО 2.992,00 KM.

V

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је:   Јавна кухиња, број 
потрошачке јединице 0005301, економски код 614 200 .

VI

Предвиђени рок за реализацију набавке је одмах.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-5/08                                  П. О.  Н А Ч Е Л Н И К А
Бијељина,                                                     ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
Датум, 04.01.2008.  године                                                ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА            

                                                                                 Изет Салихбеговић с. р.

Ha основу чланачлана 72.3акона о локалној 
самоуправи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ДД -01/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ДД - 01/08

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка роба: Набавка спортских 
реквизита и опреме за потребе спортских такмичења 
основних и средњих школа на општинским, регионалним 
и републичким такмичењима у 2008. и 2009. години и за 
двије уличне трке и два кроса

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 34.188,03 KM за 2008.
годину и 34.188,03 KM за 2009.годину односно БРУТО 
40.000,00 KM за 2008. и 40.000,00 KM за 2009.годину.
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Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Школски спорт, број потрошачке јединице: 
0005210, економски код: 614 300.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворени 
поступак са закључивањем оквирног споразума.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 20.01.2008. године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2009. године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-7/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Сл. гласник PC” бр. 101/04 и 42/05) и члана 5. 
Правилника о поступку директног споразума (“Сл. 
гласник општине Бијељина”, број: 1/07), Начелник 
општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: КНО-
ДС-01/07.

II

За потребе Кабинета Начелника општине, вршиће 
се набавка сљедећих РОБА

- НАБАВКА ПАКЕТИЋА ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ

III

Поступак јавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

IV

Предвиђени максимални износ НЕТО 
СРЕДСТАВА за реализацију предметне јавне набавке је 
до 1.548,72 KM, односно БРУТО 1.812,00 KM.

V

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: Трошкови репрезентације, 
број потрошачке јединице 0005120, економски код 613 
900 .

VI

Предвиђени рок за реализацију набавке је одмах.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-9/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу чланачлана 72.3акона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ДД -02/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД - 02/08

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на 
реконструкцији и санацији зграде биоскопа у Бијељини

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава за 
реализацију јавне набавке је 76.923,08 односно БРУТО 
90.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Реконструкција културних установа, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.
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IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V 

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.02.2008. године, а крајњи рок 
завршетка је 03.03.2008. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача су:

Понуђена цијена .............................................. 80 бодова
Рок извођења радова ....................................... 20 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-10/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ДД -03/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД - 03/08

II

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

Санација централног гријања на објекту Дома 
културе у Дворовима

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 6.410,26 KM односно 
БРУТО 7.500,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Реконструкција културних установа, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.02.2008. године, а крајњи рок 
завршетка је 10.02.2008. године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-11/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -01/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ОП - 01/08
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II

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

Радови на реконструкцији мокрих чворова у 
објектима Административне службе општине Бијељина

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава за 
реализацију јавне набавке је 60.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за инвестирање, одржавање и 
реконструкцију објеката у власништву општине и 
Соколски дом, број потрошачке јединице: 0005240, 
економски код: 821 600.

IV

За   предметну   јавну   набавку   спровешће   се   
конкурентски   захтјев   са   додатним објављивањем 
обавјештења о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 18.02.2008. године, а крајњи рок 
завршетка је 17.04.2008. године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-12/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 35. и 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 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07 ), 

Начелник општине Бијељина  д о н о с и :

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
број СКП 43-1-1/07

I

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове проведен је преговарачки поступак без 
објављивања обавјештења, за јавну набавку радова : 
„Вишак и додатни радови на уређењу потока-облога 
ломљеним каменом и израда потпорног зида поред 
локалног пута Л-10 ( Кацевац-Тавна) у циљу рјешавања 
одводње и спречавања ерозије пута” (Анекс 1. Уговора 
бр.02-404-164/07 од 23. 08.2007. и позван понуђач ДОО 
Зидар Живановић, Д. Трнова.

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да испуњава све услове из тендерске документације, те 
је након проведеног преговарачког поступка прихваћена 
понуда:

ДОО “Зидар Живановић” Д.Трнова 46.032,00 KM

III

Уколико понуђач сматра да је набавни орган 
погријешио у току поступка има право приговора у року 
од 5 дана од пријема ове Одлуке.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-348/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП 14-1/07
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I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка о набавци,   а која се односи на набавку радова: 
Изградња водоводне мреже у Мјесним заједницама 
општине Бијељина (суфинансирање 50% мјесна 
заједница): 

Лот-1:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Лединци” улица Семберских ратара у 
дужини од Л=192м 

Лот-2:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Лединци” улица Семберских ратара у 
дужини од Л=223м 

Лот-3:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Дворови” засеок Буџак у дужини од 
Л=1.132м 

Лот-4:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице ..Дворови” насеље Корпара у дужини 
од Л=320м 

Лот-5:
Проширењс дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Дворови” насеље Дијелови у дужини 
од Л=63м 

Лот-6:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Дворови” засеок Бакрачић у дужини 
од Л=473м 

Лот-7:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Дворови” засеок Јовичићи у дужини 
од Л=216м 

Лот-8:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Велика Обарска” засеок Миљевићи у 
дужини од Л=264м 

Лот-9:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Соколси дом” улица Кнез Иво од 
Семберије у дужини од Л=93м 

Лот-10:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Галац” улица Краља Твртка у дужини 
од Л=60м 

Лот-11:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Батковић” засеок Гајићи у дужини од 
Л=2.530м 

Лот-12:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Батковић” засеок Липовица у дужини 
од Л=180м

понуде су доставили следећи понуђачи:
Д.О.О. “Астра план” Брчко1. 
А.Д.”Водовод и канализација” Бијељина2. 
Д.О.О.”Инстел”Бијељина3. 
Д.О.О. ”Олиго Комерц” Суво Поље4. 

II

Након разматрања приспјелих понуда, 
установљено је да опште услове из тендерске 
документације испуњавају све понуде, осим понуде 
понуђача”Д.О.О.”Олиго Комерц” Суво Поље, гдје је 
након извршеног поступка вредновања а на основу 
критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде утврђено је да је најповољнија понуда понуђача:

Лот-1:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједниие “Лединци” улица Семберских ратара у 
дужини од Л=192м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО 14.141,23 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА 7.060,95 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА 7.696,96 2

Лот-2:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Лединци” улица Семберских ратара у 
дужини од Л=223м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

14.344,15 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

7.121,59 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

7.812,88 2

Лот-3:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице „Дворови” засеок Буџак у дужини од 
Л=1.132м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

53.977,13 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

30.675,65 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

33.149,32 2
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Лот-4:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице “Дворови” насеље Корпара у дужини 
од Л=320м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

18.304,42 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

9.903,47 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

10.689,71 2

  

Лот-5:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице “Дворови” насеље Дијелови у дужини 
од Л=63м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

7.286,29 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

2.105,05 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

2.402,17 2

Лот-6:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице “Дворови” засеок Бакрачић у дужини 
од Л=473м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

25.391,25 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

11.090,08 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

12.217,96 2

Лот-7:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједниде “Дворови” засеок Јовичићи у дужини 
од Л=216м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

13.962,92 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

6.975,83 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

7.669,41 2

Лот-8:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице “Велика Обарска” засеок Миљевићи у 
дужини од Л=264м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

15.849,73 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

9.200,12 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

9.869,83 2

Лот-9:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице “Соколски дом” улица Кнез Иво од 
Семберије у дужини од Л=93м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

6.996,48 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

2.660,17 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

2.880,18 2

Лот-10:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједниде “Галац” улица Краља Твртка у дужини 
од Л=60м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

6.290,86 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

1.752,66 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

2.043,99 2

Лот-11:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице “Батковић” засеок Гајићи у дужини од 
Л=2.530м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

99.539,79 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

66.495,58 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

70.963,22 2



15. 01. 2008. Службени гласник Општине Бијељина Број 1   -   Страна 9

Лот-12:
Проширење дијела водоводне мреже на подручју 

Мјесне заједнице “Батковић” засеок Липовица у дужини 
од Л=180м

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (KM) Ранг

1. Д.О.О. „АСТРА ПЛАН”
БРЧКО

16.385,26 3

2. А.Д.”ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
БИЈЕЉИНА

9.361,46 1

3. Д.О.О.”ИНСТЕЛ” 
БИЈЕЉИНА

9.872,75 2

III

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-318/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 35. и 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 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07 ), 
Начелник општине Бијељина  д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
број : СКП 48-1/06

I

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове проведен је преговарачки поступак без 
објављивања обавјештења за јавну набавку радова: 
„Извођење додатних и вишкова радова око санације 
фекалне канализације јавног склоништа стамбеног 
насеља “Маринковић” у Ул. Пере Станића, МЗ 
“Дашница 1” и позван понуђач ДОО “ ХИГРА” 
Бијељина да поднесе понуду.

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да испуњава све услове из тендерске документације, те 
је након проведеног преговарачког поступка прихваћена 
понуда:

ДОО “ХИГРА” Бијељина    8.563,45 KM

III

Уколико понуђач сматра да је набавни орган 
погријешио у току поступка има право приговора у року 
од 5 дана од пријема ове Одлуке.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-332/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП 49-14/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци, а која се односи на јавну набавку радова: 
Изградња паркинг простора у Улици Милоша Црњанског 
(иза предузећа “ Град”), понуде су доставили понуђачи:

ДОО”Бук Промет “ Бијељина1.   . . . . . . 15.852,00КМ
“Бијељина Пут” АД Бијељина2. . . . . . . .5.731.00KM
ДОО “ПГП-Градитељ” Бијељина3.   . . . 11.008,00КМ
ДОО “Радиша” Бијељина4. . . . . . . . . . . . 7.583,00КМ

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
да исте испуњавају услове из тендерске документације, 
гдје је након извршеног поступка вредновања на основу 
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критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач за радове 
из претходног става:

“Бијељина Пут” АД Бијељина 5.731,00КМ

III

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.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-342/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 35. и 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 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07 ), 
Начелник општине Бијељина  д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
број : СКП 13-1/07 I

I

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове проведен је преговарачки поступак без 
објављивања обавјештења за јавну набавку непредвиђени 
радови :

„Непредвиђени радови на изградњи водоводне 
мреже “Сјеверни прстен” Велика Обарска - Батковић, 
Батковић - Остојићево. Остојићево - Горњи Бродац 
- Доњи Бродац - Велино Село, Анекс Уговора 02-404-
89/07 од 29. 06. 2007. године.

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да испуњава све услове из тендерске документације, те 

је након проведеног преговарачког поступка прихваћена 
понуда:

ДОО “ХИГРА”       105.436,53 KM

III

Уколико понуђач сматра да је набавни орган 
погријешио у току поступка има право приговора у року 
од 5 дана од пријема ове Одлуке.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-349/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

бр.ОП-32-07.

I

У поступку јавне набавке роба: “Набавка 
канцеларијског материјала за потребе Административне 
службе општине Бијељина током 2008. године” 
путем отвореног поступка за закључивањем оквирног 
споразума , понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО “KOPOHA’’-Бијељина
2. ДОО “МОЈИЋ”-Бијељина

II

Након   разматрања   приспјелих   понуда   
установљено   је   да   је   број   примљених 
прихватљивих понуда мањи од три и не обезбјеђује 
стварну конкуренцију.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12 став 
1 тачка б подтачка 4 Закона о јавним набавкама БиХ.
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IV

Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор овом органу у року од 
пет дана од дана пријема.

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-328/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 6. Правилника о 
критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника (“Службени гласник 
општине Бијељина” , број: 21/06 и 27/07 ), Начелник 
општине Бијељина, дана 8. јануара 2008. године,  
д о н и о  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У 
НАСТАВНОЈ 2007/2008 ГОДИНИ

I

У Комисију за додјелу студентских стипендија у 
наставној 2007/2008. години именују се:

Игор Остојић, предсједник,1. 
Амира Воденчаревић, члан и2. 
Славица Лукић, члан.3. 

II

Задатак Комисије је да изврши пријем и преглед 
пријава за додјелу студентских стипендија, утврди 
ранг-листу кандидата и у складу са Правилником о 
критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника Начелнику општине 
поднесе приједлог за додјелу студентских стипендија.

III

Послове секретара Комисије обавља Александар 
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове 
образовања, науке и културе у Административној 
служби општине Бијељина.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-67-3/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локланој самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 8. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начленик Општине Бијељина 
дана 10. јануара 2008 године д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ

СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

У члану 36. Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Административној 
служби општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 11/06, 16/06, 17/06, 22/06, 3/07, 12/07, 
14/07, 25/07 и 26/07) - Одјељак V-7 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ - пододјељак 
А- ОДСЈЕК ЗА УПРАВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И 
ЗАШТИТУ КОРИСНИКА, код радног мјеста под 
редним бројем 4. - стручни сарадник за борачка права 
и категоризацију, у називу радног мјеста додаје се ријеч 
“ВИШИ”, а у условима овог радног мјеста мјења се прва 
алинеја и гласи: VI - степен, економског или другог 
друштвеног смјера образовања.

Члан 2.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-020-1/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. алинеја 18. a y вези са чланом 
40. став 2. и чланом 72. став 3. Закона о локалној 
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 51. алинеја 19. 
Статута општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 5/06, 6/06), начелник 
општине Бијељина, дана   25.12.2007.  д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о расподјели средстава за спорт и физичку 

културу Предмет правилника

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се начин расподјеле 
средстава планираних буџетом за школски спорт, 
физичку културу - резерва, инвестиције у спорту и спорт 
по програму.

Члан 2.

Право на расподјелу средстава из буџета општине 
имају основне и средње школе, спортски клубови, 
секције, спортови промотивног карактера и спортисти 
-појединци који постижу врхунске резултате, а на 
основу такмичења и лига у којим се такмиче.

Категоризација спортова

Члан 3.

Категоризацијом спортова обухваћени су спортови 
који су заступљени на територији општине Бијељина у 
вријеме доношења овог правилника.

Члан 4.

Категоризација спортова из члана 3. овог 
правилника врши се према: рангу такмичења, броју 
клубова, учешћу на међународним такмичењима, 
броју активних спортиста, пружања могућности за 
укључивање дјеце и омладине и општем утицају спорта 
на квалитет живота.

Члан 5.

Приоритетне гране спортова према критеријумима 
из члана 3. и 4. су:

Фудбал1. 
Кошарка2. 
Одбојка3. 
Рукомет4. 
Борилачки спортови (карате, бокс, џудо, 5. 
теквон до, реални аикидо)
Остали спортови (роњење, тенис, атлетика, 6. 
пливање, стони тенис)
Инвалидни спорт7. 
Шах8. 
Секције (турнирска такмичења)9. 
Спортови промотивног карактера 10. 
(мотоциклизам, рели, коњички спорт)
Критерији за додјелу средстава11. 

Члан 6.

Расподјела средстава на основу члана 2. овог 
Правилника вршиће се према следећим критеријумима ( 
осим за школски спорт):

Припадност приоритетној грани спорта1. 
Степен - ранг такмичења2. 
Традиција клуба и постигнути резултати3. 
Учешће клуба на званичним међународним 4. 
такмичењима
Стручни рад са млађим селекцијама, 5. 
постигнути резултати и број  чланова 
активних спортиста
Масовност гране спорта и број клубова у лиги 6. 
гдје се такмичи
Висина чланарине7. 
Благовремено достављање програма рада и 8. 
финансијских планова и извјештаја

Члан 7.

Савјет за спорт, према критеријумима из члана 6. 
овог правилника, врши расподјелу средстава и утврђује 
динамику расподјеле, на приједлог Одјељења за 
друштвене дјелатности.

Школски спорт

Члан 8.

Средства планирана буџетом за школски спорт 
расподјељују се, на основу захтјева школа, за следеће 
намјене 

Школска такмичења• 
Љекарски преглед ученика - учесника • 
школских такмичења 
Превоз ученика на такмичења• 
Набавку пехара, диплома, захвалница • 
побједницима на спортским такмичењима
Набавка спортске опреме за такмичења и • 
опремање спортских терена и сала 
Изградња школских спортских терена• 

Финансирање физичке културе - резерва

Члан 9.

Расподјелу средстава, која су предвиђена као 
резерва за спорт одобрава начелник општине на 
приједлог Одјељења за друштвене дјелатности.

Клуб за додјелу ванредних новчаних средстава 
подноси захтјев Одјељењу за друштвене дјелатности 
уз кога прилаже копију рјешења о регистрацији и 
идентификациони број.

Инвестиције у спорту

Члан 10.
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Расподјела средстава за инвестиције у спорту врши 
се на основу захтјева за инвестициона улагања спортских 
клубова који конкуришу за додјелу средстава.

Захтјев из става 1. мора да садржи опис 
инвестиционих радова, предмјер и предрачун радова.

Одјељење за друштвене дјелатности предлаже 
висину средстава и оправданост инвестиције, а одлуку 
доноси начелник општине.

Средства за спорт по програму

Члан 11.

Расподјела средстава за спорт по програму 
врши се на основу члана 5. и 6. овог Правилника.План 
расподјеле средстава усваја начелник општине на 
основу приједлога Одјељења за друштвене дјелатности 
и Савјета за спорт.

Основа за расподјелу су укупна средства планирана 
буџетском позицијом -спорт по програму. Расподјела 
средстава ће се вршити на следећи начин:

1. Фудбал 53,30% од укупног износа:
 I Лига Републике Српске - 18,00%• 
 II Лига Републике Српске - 13,50%• 
 III ЛигаПФС- 10,50%• 
 IV Лига ОФС - 5,50%• 
 V Лига ОФС - 5,40%• 
 ФК „Радник” - мали фудбал - 0,40%• 

2. Кошарка 12,50%
3. Одбојка7,32%
4. РукометЗ,80%
5. Борилачки спортови 9,00%
6. Остали спортови (такмичарски клубови ) 4,00%
7. Инвалидни спорт 2,54%
8. Шах1,40%
9. Секције ( турнирска такмичења) 0,90%
10. Спортови промотивног карактера 0,85%
11. Интервенције код непредвиђених случајева 

(промјена ранга такмичења, одлазак на непланирана 
такмичења, формирање нових лига) 3,40%

12. Материјални трошкови Соколског дома 0,90%

Расподјелу између клубова истог спорта предлаже 
Савјет за спорт, а усваја начелник општине.

Завршна одредба

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-66-2/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.12.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике српске” број 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 69. став 2. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина “ број 
5/05 и 6/06), Начелник Општине Бијељина д о н и о  је 
31. децембра 2007. године

У П У Т С Т В О
о материјалном пословању у Административној 

служби општине Бијељина

1. СВРХА И ЦИЉ

Овим Упутством регулишу се услови и начин 
обављања материјалног пословања у Административној 
служби општине Бијељина.

2. ПОДРУЧЈЕ И ПРИМЈЕНА

Ово Упутство се примјењује на све организационе 
јединице Административне службе општине Бијељина, 
које учествују у набавкама и користе материјалне 
вриједности.

3. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

Упутство о току финансијско-књиговодствене • 
документације у Административној служби 
општине Бијељина
Правилник о интерним контролама и • 
интерним контролним поступцима
Правилник о рачуноводственој политици • 
општине Бијељина
Одлука о начину организовања локалног • 
трезора Општине Бијељина

4. ДЕФИНЦИЈЕ, ОЗНАКЕ, СИМБОЛИ И 
СКРАЋЕНИЦЕ

AC - Административна служба општине • 
Бијељина
Требовање - документ на основу кога се • 
доставља захтјев магацину за издавање 
материјалних вриједности
Налог  магацину  да  прими  (примка)   -  • 
документ  на  основу  кога  се запримају 
материјалне вриједности у магацин
Налог магацину да изда (издатница) • 
- документ на основу кога се издају 
материјалне вриједности из магацина
ФКД - финансијско - књиговодствена • 
документација
Материјалне вриједности - роба за чајну • 
кухињу, роба за јавну кухињу, канцеларијски 
материјал, потрошни материјал (средства за 
хигијенуи сл), ситан инвентар и алат
ГКТ - главна књига трезора• 
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5. ОПИС КОРАКА, ОДГОВОРНОСТИ И 
ОВЛАШТЕЊА

Под материјалним пословањем у AC подразумијева 
се пријем материјалних вриједности, издавање у 
употребу и вођење потребних евиденција.

Набавка материјалних вриједности врши се 
на основу планираних јавних набавки за одређену 
буџетску годину, у складу са расположивим буџетским 
средствима, по потрошачким јединицама трезора.

5.1. Пријем материјалних вриједности у магацин

Набавка материјалних вриједности врши се на 
основу редовних (мјесечних) и ванредних требовања 
у току мјесеца, која потписују Начелници одјељења/
руководиоци потрошачких јединица или лица која они 
овласте. Овако испостављена и потписана требовања, 
својим потписом овјерава шеф Службе општих послова 
или Замјеник Начелника општине.

Редовна требовања за јавну кухињу и чајне кухиње 
врше се седмично.

Редовна требовања за канцеларијски материјал, 
ситан алат и инвентар достављају се до 5.- ог у мјесецу, 
а испорука по требовањима се реализује до 10.- or y 
мјесецу.

Ванредна требовања могу се реализовати у 
посебним ситуацијама, ако се у току мјесеца појаве 
активности које нису планиране, а изискују одређене 
набавке.

Када се по требовању изврши одређена набавка, 
Стручни сарадник за економат и магационер заприма 
материјалне вриједности у магацин, упоређује 
квантитет и квалитет робе по документацији која 
прати набављене вриједности. Након тога, сачињава се 
“Налог магацину да прими” - примка, односно прави 
се улазна документација, по количини и вриједности 
за реализоване набавке. Примка садржи број и датум, 
ознаку организационе јединице, број улазне фактуре 
и назив добављача, шифру и назив артикла, количину 
и вриједност, потписе овлашћених лица. Примка се 
сачињава у три примјерка од којих се један прилаже 
уз улазну фактуру, један доставља шефу Одсјека за 
финансије, рачуноводство и трезор, a трећи примјерак 
остаје Одсјеку за опште послове (за евидентирање у 
помоћној књизи).

5.2. Издавање материјалних вриједности из магацина

За издавање материјалних вриједности, Стручни 
сарадник за економат и магационер попуњава “Налог 
магацину да изда”- издатницу у три примјерка, од 
којих по један за: примаоца, Одсјек за финансије, 
рачуноводство и трезор и Одсјек за опште послове. 
Издатница, поред броја и датума, садржи податке о 
кориснику-примаоцу, шифру и назив артикла, количине 
и вриједности, и потпис лица (издаваоца и примаоца 
вриједности).

5.3. Материјалне и књиговодствене евиденције

Материјалне евиденције воде се одвојено за:

материјал• 
ситан инвентар и алат• 
роба за за јавну кухињу• 

Материјалне евиденције материјала воде се 
по врсти, количини и цијени сваког материјала 
(канцеларијски, потрошни, роба за чајне кухиње).

Материјалне евиденције ситног инвентара и алата 
воде се по врсти, количини и цијени сваке ставке. Један 
примјерак издатнице за ситан инвентар и алат, којим се 
задужују поједина лица у AC, доставља се Стручном 
сараднику за књиговодство јавних добара, основних 
средстава, ситног инвентара и алата.

Материјалне евиденције робе за јавну кухињу, 
такође, се воде по количини, цијени и вриједности робе.

Приликом сваког пријема материјала 
(канцеларијски, потрошни, роба за чајне кухиње) 
и ситног инвентара и алата, Стручни сарадник за 
економат и магационер доставља један примјерак 
“Налога магацину да прими”- примку шефу Одсјека 
за финансије, рачуноводство и трезор. Шеф Одсјека 
за финансије, рачуноводство и трезор на основу овог 
документа саставља трезорски образац број 3 “Група 
налога за књижење” ради књижења улаза материјалних 
вриједности у ГКТ.

На крају сваког мјесеца Стручни сарадник за 
економат и магационер прави одвојено извјештај о 
набавкама и утрошцима материјала, одвојено извјештај 
о набавкама и утрошцима ситног инвентара и алата 
до 10.-or y наредном мјесецу за претходни мјесец и 
доставља Шефу одсјека за финансије, рачуноводство 
и трезор на књижење. Шеф Одсјека за финансије, 
рачуноводство и трезор саставља трезорски образац 
број 3 “Група налога за књижење “ посебно за материјал 
и ситан инвентар и алат, ради евидентирања излаза 
материјалних вриједности у ГКТ.

На крају сваког мјесеца Стручни сарадник за 
економат и магационер дужан је да упореди стање 
залиха у магацину са стањем залиха према материјалним 
евиденцијама и евиденцијама у ГКТ.

Коначна провјера стварног стања залиха 
материјалних вриједности у односу на евиденције 
у помоћној књизи и ГКТ врши се током редовног 
годишњег пописа са стањем на дан 31. децембра текуће 
године.

Одговорна лица AC општине дужна су да 
за све набавке материјалних вриједности које се 
обављају путем директних споразума, непосредно за 
потрошачких јединица, доказ о набавци прослиједе 
Стручном сараднику за економат и магационеру, ради 
евидентирања ових вриједности кроз материјалне 
и књиговодствене евиденције у складу са овим 
Упутством.
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6. ПРИМЈЕНА И ОБЈАВЉИВАЊЕ

Ово Упутство се примјењује од 01.01.2008. године, 
а објавиће се у Службеном гласнику општине Бијељина.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-054-3/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 31.12.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

 На основу рјешења број 02/3-372-134/07 од 
31.12.2007. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 134 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БРОЈ 
27”  Ул. Гаврила Принципа број: 27, БИЈЕЉИНА са 
сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница 
етажних власника зграде “Ул. Гаврила Принципа број: 
27” Ул. Гаврила Принципа број: 27, 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: БОГДАНОВИЋ РАДОЈЕ, прeдcједник 
Управног одбора зајeдницe, самостално и без 
ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-134/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 31.12.2007. године                                                Цамић Изет с.р.

На основу рјешења број 02/3-372-135/07 од 
31.12.2007. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 135 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ДАШНИЦА”  Ул. Душана 
Барањина бр: 33 и 37 и Ул. 1. маја бр:2, БИЈЕЉИНА 
са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница 
етажних власника зграде “Дашница” Ул. Душана 
Барањина бр: 33 и 37 и Ул. 1. маја бр:2, Бијељина
 Оснивачи: 23 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: ДЕСПОТОВИЋ ЗОРАН, прeдcједник 
Управног одбора зајeдницe, самостално и без 
ограничења. 
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