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ГОДИНА XLVI 18. март 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 4/2010

Ha основу члана 30. алинеја 6. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3. Закона о уређењу 
простора (“Службени лист Републике Српске”, број: 
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), те члана 35. Стату-
та општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на сједници одржаној дана 17. марта 2010. го-
дине, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У 
ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “КНЕЗ 

ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”

Члан 1.

Овом Одлуком усваја се Инвестициони програм 
уређења земљишта у оквиру Регулационог плана „Кнез 
Иво од Семберије”.

Члан 2.

Инвестициони програм садржи сљедеће елементе:

I КОМПЛЕТАН ОБУХВАТ
A. Припремање земљишта за грађење
Б. Опремање земљишта
B. Основи и мјерила за одређивање виси-

не једнократне ренте и накнаде за уређење 
земљишта

Г. Лицитациони поступак

II ПРВА ФАЗА УРЕЂЕЊА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
A. Припремање земљишта за грађење
Б. Опремање земљишта
B. Средства за реализацију Инвестиционог програма

Члан 3.

Инвестициони програм је урађен од стране ЈП 
“Дирекција за изградњу и развој града” Бијељина.

Члан 4.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 
просторно уређење, Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и заштиту животне средине, Одјељење за при-
вреду и Одјељење за финансије, као и ЈП “Дирекција за 
изградњу и развој града” Бијељина.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-16/10 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 12. a y 
вези са чланом 61. Статута општине Бијељина (“Служ-
бени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној 17. марта 2010. године, д о н и ј е л а  је

ОДЛУКУ 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕЊИМА 

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 
ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

Иза члана 5. Одлуке о овлашћењима за 
прибављање и располагање имовином општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 31/07) додаје се члан 5.а који гласи:

“Члан 5.а

У случајевима прибављања непокретности уз на-
кнаду, када је у питању општи интерес, уговором из 
члана 4. став 2. ове Одлуке, може се предвидјети обаве-
за да Општина сноси трошкове нотарске обраде уговора 
и пореза на промет непокретности.

Одредба из претходног става овог члана односи се 
и на стицање непокретности путем поклона, ако покло-
нодавац тако условљава закључење уговора.
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У случајевима стицања непокретности на осно-
ву изјаве власника о одрицању свога права својине, На-
челник општине може одобрити да Општина на терет 
буџета сноси трошкове нотарске обраде исправе и дру-
ге зависне трошкове преноса својине у корист Општине.

Начелник Општине ће о стицању непокретно-
сти на основу изјаве власника о одрицању свог права 
својине (поклони) једном годишње информисати Скуп-
штину општине Бијељина.”

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-17/10 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(“Службени гласник Републике Српске 75/05), чла-
на 12. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске”, број: 41/03), члана 35. Стату-
та општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05) и члана 8. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у јавним 
предузећима чији је оснивач Скупштина општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/03), а након разматрања Извјештаја Комисије 
за избор чланова Надзорног одбора ЈП “Дирекција за 
изградњу и развој града” Бијељина, Скупштина општи-
не Бијељина на сједници одржаној дана 17. марта 2010. 
године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА” БИЈЕЉИНА

1. За чланове Надзорног одбора ЈП “Дирекција за 
изградњу и развој града” Бијељина именују се:

1) МИЛАН МИЛИВОЈЕВИЋ - дипл. инж. елек-
тротехнике

2) ДРАГАН МАКСИМОВИЋ - професор
3) РАДОМИР ЊЕГУШ - дипл. правник
4) МИЛЕНКО РАДИШИЋ - дипл. економиста
5) СЛАВИША МАРКОВИЋ - дипл. економиста

2. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да ва-
жи Рјешење, број: 01,111-196/09 од 3. новембра 2009. 
године (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
26/09).

3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивањаа у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-8/10 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 03. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној само-
управи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и чла-
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцегови-
не (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06 ,70/06 и 12/09) 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. ПП -01/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: ПП - 01/10

II

За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду, 
вршиће се јавна набавка услуга: Вршење дезинсекције 
на подручју општине Бијељина у 2010, 2011. и 2012. го-
дини

III

Предвиђени максимални износ бруто средста-
ва за реализацију јавне набавке је 1.050.000,00 KM 
(350.000,00 KM з буџета за 2010. годину, 350.000,00 KM 
из буџета за 2011. годину и 350.000,00 KM из буџета за 
2012.годину).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је:Трошкови дезинсекције,број потрошачке 
јединице 0005150, економски код 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отво-
рени поступак за међународне вриједносне разреде, са 
закључивањем оквирног споразума.

V

Предвиђени почетак реализације има се обавити 
од дана закључења оквирног споразума, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2012. године .
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VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача су:

• Понуђена укупна упоредна  
вриједност  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80 бодова

• Гарантни рок   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 бодова
• Функционалност и еколошке  

карактеристике понуђеног пројекта сузбијања 
комараца  у општини Бијељина у наредне  
3 године  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-44/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 02. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоупра-
ви (“Службени гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и чла-
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцегови-
не (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 70/06 и 12/09 ) и члана 13. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник оп-
штине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА, BR. СКП -17 (4 ЛОТ-а)/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под бројем: 
СКП-17 (4 ЛОТ-а)/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка услуга: Одржавање - пошљунчавање локалних 
макадамских путева и градских улица на подручју оп-
штине Бијељина, подијељена у четири ЛОТ-а.

ЛОТ 1: Одржавање - пошљунчавање локалних макадам-
ских путева - источни дио општине Бијељина,

ЛОТ 2: Одржавање - пошљунчавање локалних макадам-
ских путева - западни дио општине Бијељина,

ЛОТ 3: Одржавање - пошљунчавање локалних макадам-
ских путева - сјеверни дио општине Бијељине,

ЛОП 4: Одржавање - пошљунчавање градских макадам-
ских улица.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 270.000,00 KM (ЛОТ 1 = 
63.000,00 KM, ЛОТ 2 = 92.000,00 KM, ЛОТ 3 = 35.000,00 
KM, ЛОТ 4 = 80.000,00 KM).

Средства се обезбјеђују из буџета општине 
Бијељина за 2010. годину, са буџетске ставке:”Средства 
за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних 
путева - зимска служба и комунална инфраструктура”, 
еконмски код: 613 900, потрошачкајединица: 0005170.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак.

V

Почетак реализације услуга које су предмет ове 
јавне набавке има се обавити најкасније од 15.05.2010. 
године, а крајњи рок завршеткаје до 31.12.2010. године .

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-48/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоупра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04 
и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 



Број 4   -   Страна 104 Службени гласник Општине Бијељина 18. 03. 2010.

19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 13. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА БРОЈ: СКП -18/10

I

Приступа се јавној набавци услуга под бројем: 
СКП - 18/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка услуга: Редовно одржавање свјетлосне 
саобраћајне сигнализације на подручју општине 
Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 40.000,00 KM.

Средстава у износу од 25.000,00 KM ce обезбјеђују 
из буџета општине за 2010. годину, a износ од 15.000,00 
KM из буџета за 2011. годину.

Буџетска ставака са које се обезбјеђују ова 
финансијска средства за предметну јавну набавку је: 
“Средства за одржавање и заштиту локалних и нека-
тегорисаних путева - зимска служба и комунална ин-
фраструктура”, економски код 613 900, потрошачка 
јединица 0005170.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са објављивањем обавјештења о набав-
ци.

V

Почетак реализације услуга које су предмет ове 
јавне набавке има се обавити најкасније од 01.05.2010. 
године, а крајњи рок завршеткаје 01.05.2011. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-49/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоупра-
ви (“Службени гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и чла-
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцегови-
не (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06, 70/06 и 12/09 ) и члана 13. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник оп-
штине д о н о с и :

О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА, BR. СКП -19 (2 ЛОТ-а)/10 

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под бројем: 
СКП-19 (2 ЛОТ-а)/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка радова: Редовно одржавање локалних и некатего-
рисаних путева и градских улица на подручју општине 
Бијељина, подијељена у два ЛОТ-а.
ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегориса-

них путева и улица у насељима   на подручју оп-
штине Бијељина,

ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање ка-
нала), локалних и некатегорисаних путева и ули-
ца у насељима на подручју општине Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 125.000,00 KM (ЛОТ 1 = 
85.000,00 KM, ЛОТ 2 = 40.000,00 KM).

Средстава за ЛОТ 1 у износу од 60.000,00 KM 
ce обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, a 
25.000,00 KM из буџета за 2011. годину.

Средстава за ЛОТ 2 у износу од 30.000,00 KM 
ce обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, a 
10.000,00 KM из буџета за 2011. годину.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују ова 
финансијска средстава је: “Средства за одржавање и 
заштиту локалних и некатегорисаних путева - зимска 
служба и комунална инфраструктура”, еконмски код: 
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613 900, потрошачка јединица: 0005170.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак.

V

Почетак реализације радова који су предмет ове 
јавне набавке има се обавити најкасније од 01.05.2010. 
године, а крајњи рок завршеткаје до 01.05.2011. године .

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-50/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72. Закона о локалној са-
моуправи( “Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набав-
кама Босне и Херцеговине (“Службени 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 радо-
ва (“Службени 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. ИП -01/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под бројем: 
ИП - 01/10

II

За потребе Одјељења за инспекцијске по-
слове вршиће се јавна набавка услуга: Трошкови 
инспекцијских узорака током 2010. године.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 10.000,00 KM.

Средства се обезбјеђују из буџета општи-
не за 2010. годину, са буџетске ставке: “Трошкови 
инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних 
органа”, економски код: 613 900, потрошачка јединица 
0005220.

IV

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

V

Предвиђени рок за реализацију услуга које су 
предмет јавне набавке је од дана закључења уговора до 
31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-51/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набав-
кама Босне и Херцеговине (“Службени 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 
(“Службени 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 БРОЈ: ДД-04/10
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I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под бројем: 
ДД - 04/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка радова под називом: Извођење 
радова на изградњи дома културе у Остојићеву II фаза.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 115.000,00 KM.

Средства се обезбјеђују из буџета општи-
не Бијељина за 2010. годину, са буџетске ставке: 
“Реконструкција и инвестиционо одржавање - Домови 
културе - кредит”, економски код: 821 600, потрошачка 
јединица: 0005210.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак.

V

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је економски најповољнија 
понудажоја укључује цијену и рок извођења радова као 
подкритеријуме.

VI

Предвиђени рок за реализацију радова који су 
предмет ове јавне набавке је од дана закључења уговора 
до 01.08.2010. године.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-47/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72.3акона о локалној самоуправи 
(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-

ник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 
12/09 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама ро-
ба, 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 БРОЈ: СКП - 08/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под бројем: 
СКП - 08/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се 
јавна набавка услуга под називом: Уређење излазно-
улазних путних праваца и обале канала Дашница на 
подручју града Бијељине (кошење и чишћење дна ка-
нала).

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 55.000,00 KM.

Средства за ову јавну набавку услуга се 
обезбјеђују из буџета општине Бијељинна за 2010,. го-
дину, са буџетске ставке: “Средства за финансирање 
комуналне потрошње”, економски код 613 900, 
потрошачкајединица: 0005170.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се прегова-
рачки поступак без објављивања обавјештења о набав-
ци.

V

Предвиђени рок за реализацију услуга које су 
предмет ове јавне набавке је од дана закључења уговора 
до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-52/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72.3акона о локалној самоупра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04 
и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 13. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА БРОЈ: СКП -13/10

I

Приступа се јавној набавци услуга под бројем: 
СКП -13/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка услуга: Кошење и грабање градског парка.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 75.000,00 KM.

Буџетска ставака са које се обезбјеђују 
финансијска средства за предметну јавну набавку је: 
“Средства за финансирање комуналне потрошње”, еко-
номски код 613 900, потрошачка јединица 0005170.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се прегова-
рачки поступак без објављивања обавјештења о набав-
ци.

V

Предвиђени рок за реализацију услуга које су 
предмет ове јавне набавке је од дана закључења уговора 
до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-53/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
101/04 и 42/05 ) и члана 4. Закона о јавним набавкама 
БиХ (“Службени 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 (“Службени 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. ОП-31 (Лот 2) п1/09

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под бројем: 
ОП-31 (Лот 2) п1/09

II

За потребе Службе заједничких послова вршиће се 
јавна набавка услуга: Осигурање и регистрација служ-
бених аутомобила Административне службе општине 
Бијељина током 2010. године.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацијујавне набавке је 6.500,00 KM.

Средства за наведену јавну набавку услуга ће 
се обезбедити из буџета општине, са буџетске ставке 
“Трошкови осигурања имовине, колективно осигурање”, 
економски код 613 800, потрошачка јединица 0005240.

IV

Предметна јавна набавка услуга ће се спрове-
сти путем конкурентског захтјева без објављивања 
обавјештења о набавци.
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V

Предвиђени рок за реализацију наведених услуга 
је од дана закључења уговора до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-54/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА, СКП-22 (2 ЛОТ-а)/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шиф-
ром: СКП-22 (2 ЛОТ-а)/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка услуга под називом: Израда и одржавање хоризон-
талне саобраћајне сигнализације на подручју општине 
Бијељина, подијељена у два ЛОТ-а.
ЛОТ 1: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне 

сигнализације на градским улицама на подручју 
општине Бијељина.

ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне   
сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју општине Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 75.000,00 KM (ЛОТ 1 = 
40.000,00 KM, ЛОТ 2 = 35.000,00 KM).

Новчана средства за предметну јавну набав-
ку се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годи-
ну, са буџетске ставке:”Средства за одржавање и 
заштиту некатегорисаних путева-зимска служба и ко-
мунална инфраструктура”, економски код 613 900, 
потрошачкајединица 0005170.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак.

V

Почетак реализације услуга које су предмет ове 
јавне набавке има се обавити најкасније од 15.05.2010. 
године, а крајњи рок завршеткаје 31.12.2010. године

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-57/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА, СКП-21/10
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I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шиф-
ром: СКП-21/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка радова под називом: Израда и одржавање верти-
калне сигналзације на подручју општине Бијељина.

III

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

Средства у износу од 50.000,00 KM ce обезбјеђују 
из буџета општине за 2010. годину, a средства у износу 
од 10.000,00 KM из буџета за 2011. годину.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују ова 
финансијска средства је “Средстава за одржавање и за-
штиту локалних и некатегорисаних путева-зимска служ-
ба и комунална инфраструктура”, економски код 613 
900, потрошачка јединица 0005170.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са објављивањем обавјештења о набав-
ци.

V

Почетак реализације услуга, које су предмет ове 
јавне набавке, има се обавити најкасније од 01.05.2010. 
године, а крајњи рок завршеткаје 01.05.2011. године

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-58/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА, СКП -01/10

I

Приступа се јавној набавци услуга под шифром: 
СКП - 01/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне посло-
ве и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка 
услуга: Одржавање кишне канализације у граду Бијељини 
и насељеном мјесту Јања за 2010, 2011, 2012. годину.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 440.000,00 KM.

Средстава у износу од 200.000,00 KM ce 
обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, износ 
од 200.000,00 KM из буџета за 2011. годину, а износ од 
40.000,00 KM из буџета општине за2012. годину.

Буџетска ставака са које се обезбјеђују ова 
финансијска средства је: “Средства за финасирање 
комуналне потрошње”, економски код 613 900, 
потрошачкајединица 0005170.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак са закључењем оквирног споразума на пе-
риод до 30.06.2012. године.

V

Почетак реализације услуга, које су предмет ове 
јавне набавке, има се обавити најкасније од 01.07.2010. 
године, а крајњи рок завршеткаје 30.06.2012. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-59/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној само-
управи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и чла-
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцегови-
не ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06, 70/06 i 12/09 ) 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. ДД-03/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД-03/10

II

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

Извођење радова на изградњи темеља и подне 
плоче Дома културе у Остојићеву -1 фаза извођења ра-
дова на изградњи Дома културе у Остојићеву

III

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

Средства се обезбјеђује из буџета 2010.године 
са буџетске ставке: “Реконструкција и инвестиционо 
одржавање - Домови културе - кредит” број потрошачке 
јединице 0005210; економски код 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се Конку-
рентски захтјев без објављивања обавјештења о набав-
ци.

V

Крајњи рок за реализацију јавне набавке је 20 (два-
десет) дана од дана потписивања Уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-60/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радо-
ва (“Службени 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, шифра: КНО-02/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услугапод шифрм: 
КНО-02/10

II

За потребе Кабинета Начелника општине, вршиће 
се јавна набавка услуга под називом: Медијско праћење 
путем штампаних медија активности Административ-
не службе општине Бијељина, Начелника општине и 
Предсједника СО-е током 2010. године.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 20.000,00 KM.

Средства за предметну јавну набавку се 
обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину са 
буџетске ставке: “Остале уговорне услуге (односи са 
јавношћу и информисање)”, економски код 613 900, 
потрошачкајединица 0005120.
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IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз пре-
говарачки поступак без објављивања обавјештења о на-
бавци.

V

Предвиђени рок за реализацију наведених услуга 
је од дана закључења уговора до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-61/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У  
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП-51/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку услуга :” Чишћење-
уређење водотока на локацији Стари бунар у МЗ 
Чађавица Горња у циљу заштите локалног водовода”, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „ГМ ПРОМ” Доњи Магнојевић
2. ДОО „COLLONIA” Брчко
3. ДОО „DMS COMPANY” Средња Чађавица

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО„ DMS COMPANY“ Средња Чађавица 24.850,00 KM

2. ДОО „ГМ ПРОМ” Доњи Магнојевић 26.000,00 KM

3. ДОО „ COLLONIA“ Брчко 29.000,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО„ DMS COMPANY” Средња Чађавица,
са понуђеном цијеном у бруто износу
од: 24.850,00 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-27/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У  
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ДД-02-п1/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку роба :” Набавка ужи-
не за ромску дјецу до 31.12.2010.године”, понуду је до-
ставио понуђач:
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1. ДОО „BODAXCO IМРЕХ” Бијељина

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде 
прихваћена понуда

ДОО ”ВОDАХСО IMPEX” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
12.320,00 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-33/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“СЛ.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број :ДД-29/10

I

У поступку јавне набавке путем Отвореног по-
ступка са закључивањем оквирног споразума, а која се 
односи на набавку роба: “Набавка спортских реквизи-
та за потребе спортских такмичења основних и средњих 
школа на општинским, регионалним и републичким 
такмичењима у 2010. и 2011. години и за двије улич-
не трке и за два кроса, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

1. Д.О.О.” Маратон - ЛДН” Бијељина
2. Д.О.О. “Inter com”, Зеница
3. Д.О.О. “Toп спорт” Бијељина

4. СТР и комисион “Гарфилд” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда је 
установљено да следеће понуде испуњавају услове 
предвиђене тендерском документацијом:

• Д.О.О. “Inter com”, Зеница
• Д.О.О. “Toп спорт” Бијељина
• СТР и комисион “Гарфилд” Бијељина

док понуда понуђача д.о.о. “Маратон - ЛДН” 
Бијељина не испуњава услове предвиђене тендер-
ском документацијом и елиминисана је из поступ-
ка вредновања, јер нису доставили следеће документе: 
Увјерење о измиреним пореским обавезама, Увјерење 
о измиреним индиректним порезима, Увјерење о 
плаћеним доприносима за здравство, Увјерење о 
плаћеним доприносима за пензионо осигурање, Пот-
врда да понуђач није у поступку стечаја или ликвид-
ности, Биланс успјеха за 2008.годину и Потврду банке 
да је понуђач солвентан. Наведени понуђач доставио 
је неовјерене копије следећих докумената: Потврду о 
регистрацији код надлежне пореске управе, Увјерење о 
регистрацији ПДВ обвезника и Рјешење о упису у на-
ведени судски регистар, док је образац за давање цијена 
доставио непопуњен.

III

На основу критеријума дефинисаног као најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде извршено је 
вредновање и утврђена следећа ранг листа:

Р.
бр. Назив понуђача Укупна упоредна

вриједност

1. Д.О.О. „Toп спорт“ Бијељина 490,82

2. СТР и комисон “Гарфилд” Бијељина 527,36

3. Д.О.О. „Inter com“ Зеница 1.089,93

IV

Ha основу извршеног вредновања оцјењено је да је 
најповољнији понуђач којем ће бити додјељен Оквирни 
споразум за 2010. и 2011.годину :

ДОО “ТОП СПОРТ “ Бијељина

V

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

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-13/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник 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-50/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања

обавјештења о набавци, а која се односи на набав-
ку услуга :”Санација водоводних мрежа у школским 
објектима на подручју општине Бијељина”, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

1. АД „Водовод и канализација” Бијељина
2. АД „Хидросанитас” Београд
3. ДОО „ Dimex” Требиње

II

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

1. АД „Водовод и канализација” Бијељина 79.140,00 KM

2. ДОО „Dimex“ Требиње 85.239,80 KM

3. АД „Хидросанитас” Београд 87.758,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
АД „Водовод и канализација” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
79.140,00 KM

III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 

подноси писменим путем у року од пет дана од дана 
пријема исте.

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-26/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ИП-03/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова :”Извршење 
рјешења урбанистичко- грађевинске инспекције о 
уклањању мањих незаконито изграђених објеката ( огра-
де, гараже и сл.)м, понуду је доставио следећи понуђач:

1. ДОО “ЖЕГРАП” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да иста испуњава све услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде прихваћена понуда:

ДОО “ЖЕГРАП” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
13.356,72 KM

III

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

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-15/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12. 03. 2010. 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), члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06) и члана 5. Одлуке о извршењу буџета оп-
штине Бијељина за 2010.roдину (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 31/09 ), Начелник општине 
Бијељина, дана 26.фебруара 2010. године, д о н и о  је

О Д Л У К У 
о суфинансирању изградње објекта за смјештај 

ЦБР, ХЕС и КС службе

Члан 1.

Одобравају се средства у износу од 200.000,00 
KM (словима: двијестотинехиљадаконвертибилнихма
рака) Дому Здравља Бијељина у сврху суфинансирања 
изградње објекта за смјештај ЦБР, ХЕС и КС служ-
бе са реконструкцијом, доградњом и надзиђивањем 
постојећег објекта ЦМЗ .

Средства у износу од 100.000,00 KM (словима:  
једнастотинаухиљадаконвертибилнихмарака) можда 
ће бити дозначена на рачун Дома здравља Бијељина у 
другој половини 2010. године, уколико буде расположи-
вих средстава у буџету општине Бијељина.

Члан 2.

Средства из става 1. члана 1. дозначиће се на 
рачун Дома здравља Бијељина са буџетске ставке 
Одјељења за друштвене дјелатности број 615 200 „ сред-
ства за учешће у санацији и изградњи здравствених ам-
буланти “.

Члан 3.

У пројекту изградње објекта за смјештај ЦБР, 
ХЕС и КС службе са реконструкцијом, доградњом и 
надзиђивањем постојећег објекта ЦМЗ поред општи-
не Бијељина учествују и Министарство здравља и 
социјалне заштите Републике Српске са средствима у 
износу од 200.000,00 KM и Дом здравља Бијељина са 
средствима у износу око 500.000,00 KM.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Бијељина.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-1-157/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 02. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 
42/05 и 11/05) и члана 51. Статута општине Бијељина 
(«Службени гласник опшине Бијељина», број: 5/05, 6/05 
и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н и о  је :

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

ПОБОЉШАЊЕ ПРИКУПЉАЊА 
ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА

I

Именује  се  Радна  група за  израду  програма за  
побољшање  наплате властитих прихода у следећем са-
ставу :

1. Владо Симеуновић, предсједник
2. Драган Вујић, члан
3. Милорад Софренић, члан
4. Нада Стјепановић, члан
5. Татјана Вујић, члан
6. Симо Божић, члан
7. Миодраг Ђукић, члан

II

На сједници Колегијума Начелника општине са 
руководиоцима у Административној служби општине 
Бијељина закључено је да је ниво прикупљања власти-
тих прихода релативно низак.

Задатак Радне групе је да идентификује слабости 
у систему, предложи мјере за побољшање прикупљања 
истих и једном мјесечно извјести Начелника општине 
Бијељина о спровођењу мјера.

Сви чланови Радне групе дужни су да до 05.мар-
та 2010.године предсјднику Радне групе доставе спи-
сак прихода који се устварују у њиховој организационој 
јединици, како би се благовремено могли израдити ал-
горитам и процедуре за побољшање наплате властитих 
прихода.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-1-164/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 02. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 
42/05 и 11/05) и члана 51. Статута општине Бијељина 
(«Службени гласник опшине Бијељина», број: 5/05, 6/05 
и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н и о  ј е :

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА У РАДНОЈ 

ГРУПИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИКУПЉАЊА 
ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА

I

Именује се члан Радне групе за израду програма за 
побољшање наплате властитих прихода :

1. Душан Вуловић, члан

II

Радна група из претходног члана овог рјешења 
именована је Рјешењем број: 02-014-1-164/2010 од 
26.фебруара 2010. године .

III

На сједници Колегијума Начелника општине са 
руководиоцима у Административној служби општине 
Бијељина закључено је даје ниво прикупљања властитих 
прихода релативно низак.

Задатак Радне групе је да идентификује слабости 
у систему, предложи мјере за побољшање прикупљања 
истих и једном мјесечно извјести Начелника општине 
Бијељина о спровођењу мјера.

Сви чланови Радне групе дужни су да до 05.мар-
та 2010.године предсјднику Радне групе доставе спи-
сак прихода који се устварују у њиховој организационој 
јединици, како би се благовремено могли израдити ал-
горитам и процедуре за побољшање наплате властитих 
прихода.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-1-241/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 54. став 5. Закона о основном 
образовању и васпитању („Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 74/08 и 71/09) и члана 51. Стату-
та општине Бијељина („Службени гласник општине 

Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине 
Бијељина  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПСИХО-ФИЗИЧКЕ 
ЗРЕЛОСТИ ЗА УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ 
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈА ДО 

КРАЈА ТЕКУЋЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ 
НАВРШАВАЈУ ШЕСТ ГОДИНА И 

ОДРЕЂИВАЊУ РАСПОРЕДА УПИСА У 
ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ

I

У комисије за утврђивање психо-физичке зрело-
сти дјеце за упис у први разред основне школе која до 
краја текуће календарске године навршавају шест годи-
на именују се:

1. ОШ „ Јован Дучић “ Бијељина
• Јагода Слијепчевић, педагог-психолог, 

предсједник
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан.

Комисија ће извршити преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 12. и 13. априла 2010. године.

2. ОШ „ Петар Петровић Његош “ Велика 
Обарска

• Ранко Пунош, педагог-психолог, предсједник
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан

Комисија ће извршити преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 12. априла 2010. године.

3. ОШ „ Доситеј Обрадовић” Суво Поље
• Јово Давидовић, педагог-психолог, 

предсједник,
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан

Комисија ће извршити преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 12. априла 2010. године.

4. ОШ „ Меша Селимовић” Јања
• Мила Ковачевић, педагог-психолог, 

предсједник,
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан.

Комисија ће извршити преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 13, 14. и15. априла 2010. године.

5. ОШ „ Дворови” Дворови
• Јелица Зекић, педагог-психолог, предсједник,
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан.
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Комисија ће изврпшти преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 13, 14. 15. априла 2010. године.

6. ОШ „ Кнез Иво од Семберије “ Бијељина
• Светлана Жугић, педагог-психолог, 

предсједник,
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан.

Комисија ће извршити преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 13, 14. и 15. априла 2010. године.

8. ОШ „ Петар Кочић “ Бродац
• Гордана Симић, педагог-психолог, 

предсједник,
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан.

Комисија ће извршити преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 13. и 14. априла 2010. године.

7. ОШ „ Свети Сава” Црњелово
• Јово Јовановић, педагог, предсједник
• Биљана Максић„психолог,
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан.

Комисија ће извршити преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 14. и 15. априла 2010. године.

9. ОШ „ Вук Караџић “ Бијељина
• Жељка Босиљчић, педагог-психолог, 

предсједник
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан.

Комисија ће изврпшти преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 14, 15. и 16. априла 2010. године.

10. ОШ „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац
• Александра Дивчић, педагог-психолог, 

предсједник
• љекар, члан,
• наставник разредне наставе школе, члан.

Комисија ће извршити преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 19, 20, 21. и 22. априла 2010. године.

11. ОШ „ Ћирило и Методије “ Главичице
• Јадранко Драгић, педагог-психолог, 

предсједник
• љекар, члан
• наставник разредне наставе школе, члан.

Комисија ће изврпшти преглед и утврдити психо-
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 21. априла 2010. године.

12. ОШ „ Свети Сава “ Бијељина
• Радмила Ћеклић, педагог, предсједник, 
• Љиљана С Ракић, психолог, члан, 
• љекар, члан, 

• наставник разредне наставе школе, члан.
Комисија ће извршити преглед и утврдити психо-

физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне 
школе 28, 29. и 30. април 2010. године.

II

Задатак комисија је да у складу са чланом 54. став 
5. Закона о основном образовању и васпитању, утврде 
психо-физичку зрелост дјеце за похађање наставе која 
до краја текуће календарске године навршавају шест 
година и донесу рјешења о психо-физичкој зрелости за 
упис у први разред основне школе .

III

Овлашћују се предсједници комисија да доне-
су рјешења којима се утврђује психо-физичка зрелост 
дјеце за упис у први разред основне школе.

IV

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-610-2/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 03. 2010. 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 ), Начелник општине Бијељина дана 10. мар-
та2010. године, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К 
 О ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА РАДА ВАН 

РЕДОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА

1. Опште одредбе

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови, поступак и 
начин увођења, евиденције и исплате рада ван редовног 
радног времена (прековремени рад, ноћни рад, рад у не-
радне дане и рад у дане празника) који остварују запо-
слени у Административној служби општине Бијељина 
(у даљем тексту: “Административна служба”).

Члан 2.

Изрази употребљени у овом Правилнику имају 
следеће значење:

• “прековремени рад” - рад дуже од редовног рад-
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ног времена запосленог утврђеног у складу са за-
коном и Одлуком о радном времену запослених 
у Административној служби општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
20/09) (у даљем тексту: “Одлука”),

• “ноћни рад” - рад запосленог у времену између 
22,00 до 06,00 часова наредног дана,

• “рад у нерадне дане” - рад запосленог у дане када 
иначе не ради према редовном распореду радног 
времена,

• “рад у дане празника” - рад запосленог у да-
не празника, одређеног законом или одлуком 
надлежног органа, у које дане не раде органи 
јединице локалне самоуправе,

• “редовно радно вријеме” - рад запосленог 
распоређен у радне дане у седмици, у складу са 
законом и Одлуком, тако да износи укупно 40 ча-
сова рада седмично.

2. Прековремени рад

Члан 3.

Прековремени рад у Аминистративној служби мо-
же се увести у следећим случајевима:

• непланираног повећања обима посла,
• у случају потребе отклањања последица времен-

ских непогода, хаварија на 
средствима рада, пожара, земљотреса, епидемија 
и других несрећа.

Члан 4.

Рад запосленог након истека редовног радног вре-
мена, уколико није одређен под условима и по поступ-
ку утврђеном овим Правилником, не сматра се преков-
ременим радом.

Члан 5.

У случајевима из члана 3. овог Правилника, одлу-
ку о увођењу прековременог рада доноси Начелник оп-
штине, по својој иницијативи или на предлог надлежног 
руководиоца основне организационе јединице Админи-
стративне службе. У оправданим случајевима, Начел-
ник општине може, путем писаног овлашћења, овласти-
ти поједине руководиоце организационих јединица за 
доношење одлуке о увођењу прековременог рада.

Одлуком о увођењу прековременог рада одређује 
се разлог за увођење прековременог рада, затим који су 
запослени дужни радити као и вријеме прековременог 
рада.

Члан 6.

Прековремени рад за поједине запослене у 
Административној служби, у складу са овим Пра-
вилником, може се одредити у скраћеном поступку у 

следећим случајевима:
• извршавање послова који су започети у току ре-

довног радног времена и морају бити 
окончани у току дана , али је онемогућено услед 
наступања непредвиђеног догађаја,

• извршавање послова ван редовног радног вре-
мена када, услед непредвиђеног догађаја, посло-
ви морају бити извршени да би се спријечило 
незаконито понашање, предузеле мјере про-
тив починиоца незаконитог рада или понашања, 
спријечиле или отклониле последице више силе,

• обављање ванредних послова контроле примјене 
прописа (радно вријеме, празници и др-),

• извршавање послова након истека редовног рад-
ног времена у току дана, када је извршавање по-
слова везано за трајање сједнице Скупштине оп-
штине,

• извршавање послова након истека редовног рад-
ног времена или ван радног времена 
у току дана, када је извршавање послова везано 
за испуњавање обавеза Начелника општине.

Под непредвиђеним догађајем, у смислу овог чла-
на, подразумијева се објективни догађај који се, према 
редовним околностима, није могао предвидјети, на чије 
наступање сам запослени није могао утицати или је по-
следица више силе. Под непредвиђеним догађајем не 
сматра се догађај или околност коју је својим неоправ-
даним понашањем изазвао сам запослени или његов ру-
ководилац.

Члан 7.

Одређивање прековременог рада, ако Начелник 
општине не одлучи другачије, у случајевима и под усло-
вима из члана 6. овог Правилника, врши руководилац 
основне организационе јединице, издавањем рјешења о 
увођењу прековременог рада.

Рјешење о увођењу прековременог рада, у смислу 
претходног става овог члана, издаје се на обрасцу који, 
поред података из члана 5. став 2. овог Правилника, сад-
ржи детаљно дата образложења чињеница из члана 6. 
овог Правилника.

Рјешење из претходног става овог члана се издаје 
истог дана када је настала потреба за прековременим ра-
дом и доставља се запосленим којима је уведен преков-
ремни рад. Примјерак рјешења доставља се на увид На-
челнику општине.

Образац рјешења из става 2. овог члана је у прило-
гу овог Правилника и чини његов саставни дио.

Члан 8.

Прековремени рад може трајати само онолико ко-
лико је неопходно за извршење посла због кога је уве-
ден.
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Ако потреба за прековременим радом траје ду-
же од једне седмице, надлежни руководилац организа-
ционе јединице дужан је Начелнику општине достави-
ти извјештај о резултатима прековременог рада као и 
о мјерама које је предузео у циљу отклањања разлога 
који је довео до увођења прековременог рада. О потреби 
даљег прековреемног рада одлучује Начелник општине.

Запосленом се не може одредити прековремени 
рад у дужем трајању од 10 часова седмично, изузев у 
случају његовог пристанка када прековремени рад може 
износити највише још 10 часова рада седмично. У току 
календарске године запослени не може радити преков-
ремено дуже од 150 часова.

3. Ноћни рад

Члан 9.

Запослени је дужан радити ноћу, према његовом 
редовном распореду радног времена (рад у смјенама), 
о чему се не доноси посебан акт према одредбама овог 
Правилника.

Изузетно од претходног става овог члана, запосле-
ни је дужан радити ноћу у случајевима када постоје раз-
лози за увођење прековременог рада, у смислу члана 3. 
и члана 6. овог Правилника.

Члан 10.

У случајевима из члана 9. став 2. овог Правилника, 
одређивање обавезе ноћног рада за поједине запослене, 
ако Начелник општине не одлучи другачије, врши ру-
ководилац основне организационе јединице, издавањем 
рјешења о обавези ноћног рада.

У случају када је предвидљива обавеза ноћног ра-
да, рјешење о обавези ноћног рада се доноси и доставља 
запосленом у току дана, a y непредвиђеним случајевима 
одлука о обавези ноћног рада саопштиће се усмено, а 
најкасније наредног радног дана доставиће се у писме-
ном облику.

Рјешење из става 1. овог члана садржи одређење 
дана, име и презиме запосленог и назив његовог рад-
ног мјеста, разлог за одређивање ноћног рада и, по 
могућности, дужину таквог рада.

У случајевима када обавезу ноћног рада одређује 
непосредни руководилац, примјерак акта о увођењу 
ноћног рада, поред запосленог, доставља се на увид На-
челнику општине.

4. Рад у нерадне дане

Члан 11.

У случајевима када је запосленом, у складу са Од-
луком, одређен рад у петодневној радној седмици осим 

суботе и недјеље, Начелник општине може одредити да 
је запослени дужан радити и у суботу или недјељу, ако 
су испуњени следећи услови:

• извршавање послова који су предвидљиви или 
устаљени у односу на редован распоред радног 
времена (рад матичара на пословима вјенчања, 
контрола намирница животињског поријекла и сл.)

• извршавање послова који нису предвидљиви, а 
резултат су ванредног догађаја или околности, 
а постоји неодложна потреба да се послови из-
врше како би се отклониле штетне последице из-
ненадног догађаја или предузеле друге мјере из 
надлежности (отклањање последица кварова на 
инсталацијама или инфраструктури, учешће у ак-
тивностима или акцијама које организују репу-
блички или други надлежни органи, у случајевима 
елементарних непогода, хаварија и сл.)

• извршавање послова који су посебним одлукама 
Начелника општине одређени, a односе се на:

а) обављање ванредних послова непосредног 
пружања услуга грађанима (у случајевима 
повећаног обима послова који су везани ро-
ковима и сл.),

б) обављање ванредних послова контроле примјене 
прописа (радно вријеме, празници и др.),

в) ванредно извршавање других послова за које 
Начелник општине процјењује да их је неоп-
ходно извршити да би се обезбедила примјена 
прописа или извршење уговорних обавеза, 
побољшао квалитет услуга које пружа Адми-
нистративна служба или обезбедило 
организовање догађаја од значаја за Општину,

г) извршавање послова које је повезано са 
испуњавањем обавеза функционера општине 
(послови возача, техничког секретара и сл.).

Члан 12.

Рад у нерадне дане запосленом се може одредити 
само онолико колико је потребно да се изврше послови 
због којих је такав рад одређен.

Запосленом се може одредити рад у нерадне дане 
тако да се обезбеди најмање 12 сати одмора између два 
дана односно 24 сата седмичног одмора.

Члан 13.

Рјешење о потреби рада, у смислу члана 11. овог 
Правилника, доноси Начелник општине по сопственбј 
иницијативи или на предлог руководиоца основне орга-
низационе јединице Административне службе.

Рјешење из претходног става овог члана сад-
ржи одређење дана, име и презиме запосленог и назив 
његовог радног мјеста, разлог за одређивање рада и, по 
могућности, дужину таквог рада.
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Начелник општине може писмено овластити руко-
водиоца основне организационе јединице за доношење 
рјешења из става 2. овог члана.

Рјешење о обавези рада у нерадне дане доставља 
се свим запосленим на које се односи, а у случају из ста-
ва 3. овог члана, примјерак рјешења доставља се на увид 
Начелнику општине.

5. Рад у дане празника

Члан 14.

Рад у дане празника запосленом може бити 
одређен у случајевима и под условима предвиђеним за 
одређивање прековременог рада (чланови 3. и 6. овог 
Правилника) и рада у нерадне дане (чланови 11. и 12. 
овог Правилника).

За одређивање рада у дане празника сходно се 
примјењује поступак предвиђен чланом 13. овог Пра-
вилника.

6. Евиденција рада ван редовног радног времена

Члан 15.

Евиденција прековременог рада, ноћног рада, рада 
у нерадне дане и рада у дане празника врши се у складу 
са Одлуком, ако за поједине случајеве овим Правилни-
ком није другачије предвиђено.

Члан 16.

Запослени је дужан, на начин уређен Одлуком, 
евидентирати своје радно вријеме проведено на ра-
ду из члана 15. овог Правилника, изузев у следећим 
случајевима:

• ако је мјесто рада удаљено од зграде Адми-
нистративне службе и долазак у зграду ради 
евиденције радног времена је повезано са знат-
ним тешкоћама због обезбеђења превоза, времен-
ских услова или нерационалне линије путовања,

• у случајевима ноћног рада кад се послови 
обављају у мјесту рада које је удаљено од згра-
де Административне службе и не постоји дру-
га службена потреба за доласком у зраду осим 
евиденције радног времена.

У случајевима из претходног става овог члана, из-
узетак се може односити било на евиденцију почетка ра-
да, завршетка рада или обје евиденције.

Члан 17.

У случајевима из члана 16. овог Правилника, 
евиденцију почетка и завршетка рада запосленог у ин-
формационом систему извршиће непосредни руководи-
лац запосленог на основу акта о одређивању прековре-

меног или ноћног или рада у нерадне дане или рада у 
дане празника и на основу писмене изјаве запосленог о 
трајању таквог рада. Изјава се даје првог наредног рад-
ног дана.

У смислу претходног става овог члана, вријеме про-
ведено на раду непосредни руководилац евидентира по 
врсти рада (прековремени, ноћни, рад у нерадне дане, рад 
у дане празника), датум, почетак и завршетак рада.

Акт о одређивању прековременог, ноћног, рада у 
нерадне дане или рада у дане празника као и изјаву за-
посленог, у смислу става 1. овог члана, непосредни ру-
ководилац чува и на крају мјесечног обрачунског пери-
ода радног времена запосленог, прилаже уз извјештај 
који доставља у Одјељење за финансије ради обрачуна 
и исплате.

Члан 18.

Администратор информационог система за 
евиденцију радног времена запослених, обезбеђује со-
тверско рјешење за евиденцију радног времена, у складу 
са чланом 17. став 1. и 2. овог Правилника.

7. Права запослених по основу рада ван редовног 
радног времена

Члан 19.

Запослени који прековремено ради има право на 
увећање основне плате за 35%, сразмјерно времену про-
веденом на таквом раду.

Запослени који ради ноћу има право на увећање 
основне плате за 35%, сразмјерно времену рада ноћу.

Ако се прековремени рад обавља ноћу, увећање 
основне плате запосленог врши се по оба основа, у скла-
ду са ставовима 1. и 2. овог члана.

Запослени који ради у дане празника има право на 
увећање основне плате за 50% сразмјерно времену про-
веденом на таквом раду.

Члан 20.

Запослени који је радио у нерадне дане, у складу 
са овим Правилником, сматраће се да је радио прековре-
мено, уколико су испуњени услови за увођење преков-
ременог рада.

У случају из претходног става овог члана. руково-
дилац основне организационе јединице ће, у сврху обра-
чуна и исплате, означити да се такав рад сматра преков-
ременим радом.

Члан21.

Изузетно од члана 19. и члана 20. став 1. овог Пра-
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вилника, запослени може писмено изјавити у мјесецу у 
коме је остварен рад да, умјесто исплате, прихвата да се 
сати рада које је провео у прековременом раду, раду у 
нерадне дане или раду у дане празника, одобри као од-
суство са посла (тзв. “нарађени дани”) у том трајању, у 
вријеме и на начин који буде усаглашен са руководио-
цем основне организационе јединице.

У случају из претходног става овог члана, руко-
водилац основне организационе јединице је дужан да 
успостави евиденцију изјава запослених као и њихових 
радних сати који ће се на такав начин одобравати као 
оправдана одсуства са посла.

Одсуства са посла, у смислу претходног става овог 
члана, морају бити искоришћена у току календарске го-
дине и не могу бити одобрена у невријеме или на штету 
несметаног одвијања процеса рада у тој организационој 
јединици.

Запослени који користи одсуство у складу са ста-
вовима 1. до 3. овог члана, у смислу обрачуна и исплате 
плате, сматраће се као да је тај дан радио.

Члан 22.

У случајевима из члана 21. овог Правилника, у ин-
формационом систему за евиденцију радног времена 
обезбеђују се подаци о радним сатима за сваког запосле-
ног које сате ће користити као одобрена одсуства са по-
сла умјесто исплате, као и евиденција одобрених одсу-
става са посла по том основу.

Податке о сатима рада као и о одобрењу 
коришћења одсустава са посла умјесто исплате, у базу 
података информационог система за евиденцију радног 
времена уноси непосредни руководилац запосленог.

Члан 23.

Запослени који је радио четири и више сати у 
ноћном раду, раду у нерадне дане или у дане државног 
празника, као и у случају ноћног или прековременог ра-
да у континуитету дуже од три сата преко редовног рад-
ног времена, има право на накнаду топлог оброка, ако 
топли оброк није посебно обезбеђен.

У случају када запослени користи одобрено од-
суство у смислу члана 21. став 1. овог Правилника има 
право на накнаду топлог оброка, у случајевима и под 
условима из става 1. овог члана.

8. Извјештаваље, обрачун и исплата

Члан 24.

Податке о прековременом, ноћном, раду у нерадне 
дане и раду у дане празника руководилац основне орга-
низационе јединице уноси у посебан образац, а на осно-
ву података евидентираних у информационом систему, 

у складу са Одлуком и овим Правилником.

Образац из претходног става овог члана садржи 
назив основне организационе јединице, списак запосле-
них, датум рада, број радних сати, врсту рада (преков-
ремени рад, ноћни рад, рад у нерадне дане, рад у дане 
празника) и друге податке предвиђене овим Правилни-
ком. Случајеви из члана 21. став 1. овог Правилника у 
обрасцу ће се посебно означити.

Уз образац из претходног става овог члана прила-
же се документација предвиђена овим Правилником.

Образац из става 1. овог члана је у прилогу овог 
Правилника и чини његов саставни дио.

Члан 25.

Попуњен и овјерен образац из члана 24. овог Пра-
вилника, са прилозима, доставља се у Одјељење за 
финансије ради обраде, обрачуна и исплате.

Службеник у Одјељењу за финансије на послови-
ма обрачуна и исплата запосленим врши контролу по-
датака и достављених прилога. У случају да службеник 
приликом контроле установи постојање рачунске или 
друге грешке односно недостатак прилога уз извјештај, 
затражиће од подносиоца извјештаја разјашњење 
ситуације, исправљање грешке односно достављање 
недостајућег прилога, уз евентуално остављање накнад-
ног рока.

Члан 26.

У случају када је прековремени, ноћни, рад у не-
радне дане или рад у дане празника обављен а није 
одређен у складу са законом, Одлуком и овим Правил-
ником, накнада за такав рад не може бити обрачуната и 
исплаћена по том основу.

У случају из претходног става овог члана, запо-
слени има право да поднесе захтјев за накнаду штете по 
основу тако обављеног рада. Основ за утврђивање одго-
ворности за штету коју запослени евентуално трпи је не-
законито поступање надлежног руководиоца који је та-
кав рад одредио супротно прописима.

У поступку по захтјеву из претходног става овог 
члана утврђују се релеватне чињенице на основу којих 
се доноси одлука поводом захтјева. О захтјеву запосле-
ног одлучује Начелник општине.

9. Заштита права запослених

Члан 27.

Запослени има право приговора Начелнику оп-
штине у року од осам дана од дана пријема рјешења о 
одређивању прековременог, ноћног, рада у нерадне да-
не или рада у дане празника, када такво рјешење доноси 
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руководилац основне организационе јединице Админи-
стративне службе на основу одредби овог Правилника 
или на основу овлашћења Начелника општине.

Приговор против рјешења из претходног става 
овог члана не задржава извршење рјешења.

10. Одговорност за примјену Правилника и 
извјештавање

10.1. Одговорност службеника 
и других запослених

Члан 28.

За примјену овог Правилника одговорни су служ-
беници и други запослени у Административној служби 
којима су додијељена поједина права и обавезе.

За коришћење овлашћења из члана 7. став 1., чла-
на 10. став 1. и члана 13. став 3. овог Правилника ру-
ководиоци основних организационих јединица су непо-
средно одговорни Начелнику општине.

10.2. Улога организационе јединице за послове 
управљања људским ресурсима

Члан 29.

Примјерак акта о одређивању прековременог, 
ноћног, рада у нерадне дане и рада у дане празника оба-
везно се доставља организационој јединици надлежној 
за послове управљања љуским ресурсима.

Организациона јединица за послове управљања 
људским ресурсима успоставља евиденцију о посеб-
ним случајевима рада ван редовног радног времена за 
поједине запослене, стара се о уједначеној примјени 
одредби овог Правилника и овлашћена је да упути 
упозорења у случајевима поступања супротно закону, 
Одлуци и овом Правилнику.

О примјени овог Правилника, у сарадњи са 
Одјељењем за финансије, организациона јединица за по-
слове управљања људским ресурсима извјештава На-
челника општине најмање једном полугодишње или у 
краћим роковима по захтјеву Начелника општине.

10.3. Разматрање извјештаја на сједницама 
Колегнјума Начелника општинс

Члан 30.

Руководилац основне организационе јединице 
Административне службе најмање једном тромјесечно 
збирним извјештајем обавјештава Начелника општине о 
случајевима увођења прековременог, ноћног, рада у не-
радне дане и рада у дане празника, о разлозима таквог 
рада и дужини трајања, појединачно за сваког запосле-
ног.

Извјештај из претходног става овог члана разма-
тра се на сједницама Колегијума Начелника општине.

11. Завршна одредба

Члан 31.

Овај Правилник ступа на снагу   осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”, а примјењиваће се почев од 01. априла 2010. 
године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-020-4/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 03. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу рјешења број 02/3-372-3/10 од 25. 02. 
2010. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 
202 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАС-
НИКА ЗГРАДЕ “МАЈЕВИЧКА 1 и 3” Ул: Мајевичка 
број: 1 и 3, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: На-
зив и сједиште: Заједница етажних власника зграде 
“Мајевичка 1 и 3” Ул: Мајевичка број: 1 и 3, Бијељина

Оснивачи: 33 етажна власника зграде. 
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 

етажних власника. Заједница у правном промету исту-
па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одгова-
ра цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 

Заступа: САВИЋ МИЋО, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-3/10   
Бијељина,  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 25. 02. 2010. године  Симо Божић с. р. 
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