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На основу члана 30. алинеја 29. а у вези са чланом
14. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 35. алинеја 31. а у вези са чланом 16. алинеја
7. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној 23. маја 2006.
године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ И САНАЦИЈИ ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ ЕКОЛОШКЕ
ДЕПОНИЈЕ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.

БРОЈ 7/2006

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херсеговине (“ Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и
19/05) и члана 72. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС”, бр. 101/04 и 42/05), те члана 13. Правилника
о набавци роба, вршењу услуга и уступању радова,
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем
ФИНБР - 2/06.

За изградњу регионалне санитарне депоније чврстог
комуналног отпада у Бијељини одређује се локалитет на
парцели означеној као к.ч.бр. 1460 површине 221.220 m2
уписана у кк.ул.бр. 842/49 к.о. Бијељина Село.
На парцели из претходног става овог члана
извршиће се санација постојеће градске депоније
комуналног отпада.

За потребе Јавне кухиње општине Бијељина врши
се набавка следећих роба :
Лот -1: Набавка јунећег меса и прерађевина од меса
Лот -2: Набавка хљеба
Лот -3: Набавка свјежег поврћа

Члан 2.

Члан 3.

Задужује се Начелник општине Бијељина да
за следећу сједницу Скупштине општине Бијељина
припреми потребне предлоге аката како би се предметна
локација из претходног члана ове Одлуке привела
утврђеној намјени.

Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.

Члан 3.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до краја јуна 2006. године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-36/06		
Бијељина, 		
Датум, 23. 05. 2006. године

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

Члан 2.

Члан 4.

Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбеђују средства
за предметну јавну набавку су: ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ, конто 681300.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ОТВОРЕНИ.
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Члан 7.

Критеријуми који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда:
- Економски најповољнија понуда (најнижа цијена).
Члан 8.
Комисија за отварање и врједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-19/06		
Бијељина, 		
Датум, 18.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), 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-02/06
Члан 1.
На поново објављени јавни тендер за пружање
услуга на одржавању јавне хигијене на подручју општине
Бијељина пријавили су се сљедећи понуђачи:
1. АД “Комуналац“, Бијељина и
2. ДОО “Оператива“, Јања
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда, установљено
је да све услове из јавног огласа испунила само понуда
понуђача АД “ Комуналац “, Бијељина, гдје је након
извршеног поступка врједновања, оцијењено да је
најповољнији понуђач за услуге из претходног става
сљедећи:
Лот 1. Уговор за пружање услуга на одржавању и
чишћењу јавних површина на подручју града Бијељине
до 31.03. 2007. године АД “Комуналац“, Бијељина
Лот 2. Уговор за пружање услуга на одржавању
јавног градског зеленила на подручју општине Бијељине
до 31.03. 2007. године АД “Комуналац“, Бијељина

25. 05. 2006.

Лот 3. Уговор за пружање услуга на одржавању,
чишћењу и прању јавних површина на подручју
насељеног мјеста Јања до 31.03. 2007. године АД
“Комуналац“, Бијељина
Лот 4. Уговор за пружање услуга прања јавних
површина на подручју града Бијељине до 31.03. 2007.
године АД “Комуналац“, Бијељина
Члан 3.
Понуда понуђача из члана 2. ове одлуке, оцијењена
је као прихватљива и конкурентна јер је као таква
испунила све услове из јавног огласа и оправдала висину
износа комерцијалног дијела понуде. Након извршене
упоредне анализе цијена из претходног периода на
основу података добијених из Одјељења за стамбенокомуналне послове, установљено је да иста одговара
реалним тржишним кретањима.
Претходном закључку је допринијела чињеница да
је у питању поновљени поступак јавне набавке објављен
по принципу међународних врједносних разреда као и
потреба хитног избора понуђача за услуге одржавања
јавне хигијене.
Понуда понуђача ДОО “Оператива“, Јања
није испунила услове из тачке 1, 2 и 3 из тендерске
документације јер су приложене потврде о плаћеном
порезу на промет, доприносима за здравствено
осигурање и доприносима за пензијско осигурање са
роком измирења старијим од три мјесеца, а рјешење
статистке о претежној (основној) дјелатности не одговара
лицитираној врсти радова. Такође је још утврђено да
поменута понуда не садржи банкарску гаранцију.
Члан 4.
Против ове одлуке кандидати - понуђачи имају
право да поднесу 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.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-196/06		
Бијељина, 		
Датум, 19.05. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине
д о н о с и

25. 05. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-04/06
Члан 1.
На поново објављени јавни тендер за радове
редовног одржавања свјетлосне сигнализације на
подручју општине Бијељина пријавио се сљедећи
понуђач:
1. ДОО “ Телефонија Видаковић “, Добој
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На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и
19/05 и 52/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник општине Бијељина “, бр. 05/05),
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр.СКП-17/06.
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП17/06.

Члан 2.
Након разматрања приспјеле понуде, установљено
је да иста испуњава све услове из јавног огласа те је
након проведеног поступка врједновања оцијењено да је
понуда понуђача:
ДОО “ Телефонија Видаковић“, Добој, конкурентна
и да се као таква може прихватити.
Члан 3.
Понуда понуђача из члана 2. ове одлуке, оцијењена
је као прихватљива и конкурентна јер је као таква
испунила све услове из јавног огласа и оправдала висину
износа комерцијалног дијела понуде. Након извршене
упоредне анализе цијена из претходног периода на
основу података добијених из Одјељења за стамбенокомуналне послове, установљено је да иста одговара
реалним тржишним кретањима.
Претходном закључку је допринијела чињеница да
је поступак јавне набавке поновљен јер је и у претходном
поступку, такође, једина пристигла понуда била понуда
поменутог понуђача, и мишљење да би свако ново
понављање поступка дало сличне резултате.
Члан 4.
Против ове одлуке кандидат - понуђач 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.
Члан 5.

Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих радова:
-Уговор о извођењу припремних радова на
рашћишћавању локације за потребе изградње школског
објекта у МЗ „Ново насеље” Бијељина
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
30.000,00 КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.
Члан 4.
Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 14.04.2006.године, а посао се има обавити у
року од највише 15 дана од дана потписивања уговора.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства за
предметну јавну набавку је: Локални и некатегорисани
путеви и комунална инфраструктура - одржавање
локалних путева, конто: 681160, позиција: 54.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан 7.

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

Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 8.

Број: 02-370-172/06		
Бијељина, 		
Датум, 19.05. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
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Члан 9.

Члан 7.

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

Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 8.

Број: 02-370-250/06		
Бијељина, 		
Датум, 31.03.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и
19/05 и 52/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник општине Бијељина “, бр. 05/05),
Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. СЗП-01/06.
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
бр.СЗП-01/06.
Члан 2.
За потребе Службе заједничких послова - Одсјека
за опште послове, вршиће се набавка следећих услуга:
-Уговор о пружању услуга на прању путничких
возила - возног парка Административне службе општине
Бијељина у току 2006. године
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
30.000,00КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.
Члан 4.

Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-15/06		
Бијељина, 		
Датум, 15.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04,
19/05 и 52/05), и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”,бр. 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, бр.
05/05) Начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СЗП02/06.
Члан 2

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 23.05.2006.године, а услуге се изводе у
континуитету до краја календарске 2006. године.

За потребе Службе заједничких послова - Одсјек за
опште послове, вршиће се набавка следећих радова:
- Уговор о набавци и монтажи мулти клима уређаја
са инвентером (гријање-хлађење).

Члан 5.

Члан 3.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Трошкови услуга, конто:
681300, позиција: 13ђ

Укупна вриједност јавне набавке је испод
60.000,00КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.

Члан 6.

Члан 4.

Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 31.маја 2006. године, а посао се има обавити
у року од тридесет дана од дана потписивања уговора.

25. 05. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
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Члан 5.

Члан 3.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства за
предметну јавну набавку је: Капитални расходи органа
управе, конто: 688130, позиција: 14а, раздјел: набавка
основних средстава.

Укупна вриједност јавне набавке је испод
60.000,00КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.

Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је економски најповољнија понуда у
смислу ниже наведених критеријума:
- понуђена цијена
60 бодова
- рок испоруке
10 бодова
- услови и начин плаћања
10 бодова
- квалитет, гаранција и услови сервисирања 20 бодова.
Члан 8.
Оба Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-17/06		
Бијељина, 		
Датум, 12.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04,
19/05 и 52/05), и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”, бр. 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, бр.
05/05) Начелник општине, доноси

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ООП01/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за општу управу, вршиће се
набавка следећих радова:
- Уговор о извођењу грађевинско-занатских радова
на адаптацији сале за састанке у објекту МЗ ”Горња
Буковица” у Горњој Буковици.

Члан 4.
Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 26.маја 2006. године, а посао се има обавити
у року од десет дана од дана потписивања уговора.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства за
предметну јавну набавку је: Одјељење за општу управу,
конто: 615220, раздјел: инвестиције у адаптацији домова
култура мјесних заједница.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 8.
Оба Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-423/06		
Бијељина, 		
Датум, 12.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04,
19/05 и 52/05), и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”,бр. 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, бр.
05/05) Начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОДД06/06.
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Службени гласник Општине Бијељина
Члан 2

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се набавка следећих радова:
- Уговор о набавци и монтажи браварије од ал
елоксираних профила на јужној и источној страни фасаде
објекта Библиотеке “Филип Вишњић” у Бијељини.
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
60.000,00КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.
Члан 4.
Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 26.маја 2006. године, а посао се има обавити
у року од двадесет дана од дана потписивања уговора.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Средства за културу и
физичку културу, конто: 681430, позиција: 33а, раздјел:
инвестиције библиотеке.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 8.
Оба Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-16/06		
Бијељина, 		
Датум, 12.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку
набавке робе, вршења услуга и уступања радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05)
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за
избор најповољнијег понуђача, д о н о с и

25. 05. 2006.

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.СКП 08/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
На објављени јавни конкурс - јавну набавку
бр. СКП 08/06 у предмету набавке радова за потребе
Административне службе општине Бијељина - Одјељења
за стамбено-комуналне послове и то:
Уговор за пружање услуга одржавања и чишћења
кишне канализације на подручју града Бијељине и
насељеног мјеста Јања до 31.03.2007. године.
пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Хигра” Бијељина
2. АД “Водовод и канализација” Бијељина
Члан 2.
Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса, а на основу критеријума - најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде оцијењено је да
је најуспјешнији понуђач:
На Уговору за пружање услуга одржавања и
чишћења кишне канализације на подручју града Бијељине
и насељеног мјеста Јања до 31.03.2007. године.
-ДОО “Хигра” Бијељина
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцјењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене цијене, искуства
(референс листа извршених истих или сличних послова)
и услова и начина плаћања.
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право поднијети 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.
ДОСТАВЉЕНО:
1. ДОО “Хигра” Бијељина
2. АД “Водовод и канализација” Бијељина,
3. Архива.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-445/06		
Бијељина, 		
Датум, 18.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 52/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине
д о н о с и

25. 05. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-30/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за услугу израде :
Студије избора локације за санитарну депонију и
Студија оправданости изградње санитарне депоније са
планом санације постојеће несанитарне депоније на
локацији Бријесница у Бијељини
јавили су се сљедећи понуђачи:
1. “ГЕОТЕХ-ПЛУС “ДОО БИЈЕЉИНА
2. “МАСТЕР ИНСТИТУТ”ДОО БАЊА ЛУКА
3. “ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ“ ДОО БИЈЕЉИНА
Члан 2.
Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса а на основу критеријума-најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено је даје
најповољнији понуђач:
“ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ “ ДОО БИЈЕЉИНА
Члан 3.
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(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова, Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП30/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следеће услуге:
- Уговор о пружању услуге израде Студије избора
локације за санитану депонију и Студија оправданости
изградње санитарне депоније са планом санације
постојеће несанитарне депоније на локацији Бријесница
у Бијељини
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
30.000,00 КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене најниже цијене
технички задовољавајуће понуде (цијене израде пројекта,
рокова израде, услова и начина плаћања и референсе
понуђача).

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 12. маја 2006. године, а завршетак услуге има
се обавити у року од од 12 дана.

Члан 4.

Члан 5.

Против ове одлуке кандидати - понуђачи имају
право да поднесу 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.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства за
предметну јавну набавку је: ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, конто: 681440, позиција 53.

Члан 5.

Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-403/06		
Бијељина, 		
Датум, 12.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 4.

Члан 6.

Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 8.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи

Комисија за отварање и вриједновање понуда
формирати ће се доношењем посебног рјешења.
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Службени гласник Општине Бијељина
Члан 9.

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

Након извршеног поступка врједновања, за услуге
наведене у Лоту 2, оцијењено је да је најповољнији
понуђач сљедећи:
ДОО “ Двокут про “, Сарајево,
Члан 3.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-403/06		
Бијељина, 		
Датум, 05.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), 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-20/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за пружање услуга:
Израде дијела пројектно - техничке документације за
II фазу обилазног пута око града Бијељине од чвора
Бијељина - Брчко до чвора Бијељина - Тузла:
1. Лот 1. Јавна расвјета,
2. Лот 2. Студија утицаја на животну средину.
Пријавили су се сљедећи понуђачи:
1. ДОО “ Двокут про “, Сарајево,
2. ДОО “ Геотех - плус “, Бијељина,
3. ДОО Институт за грађевинарство “ИГ“, Бања Лука и
4. ДОО “ Спарк “, Бијељина
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из јавног огласа испуњавају понуде сљедећих
понуђача:
1. ДОО “ Двокут про “, Сарајево,
2. ДОО “ Геотех - плус “, Бијељина и
3. ДОО Институт за грађевинарство “ИГ“, Бања Лука.
Понуда понуђача ДОО “Спарк“, Бијељина није
испунила све задате услове јер не садржи овјерене
фотокопије докумената под редним бројем 1 и 2 из
тендерске документације а документ под редним бројем
3, којим се потврђује измирење обавеза, прелази временси
оквир који је тражен у тендерској документацији.
Из наведених разлога није разматран комерцијални
дио поменуте понуде, а како је она била једина понуда
за услуге из Лота 1. тако за овај лот није изабран
најповољнији понуђач.

25. 05. 2006.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најпопвољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму и као таква је прихватљива и
конкурентна.
Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
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.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-291/06		
Бијељина, 		
Датум, 15.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и
19/05 и 52/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник општине Бијељина “, бр. 05/05),
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.СКП-17/06.
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП17/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих радова:
- Уговор о извођењу припремних радова на
рашћишћавању локације за потребе изградње школског
објекта у МЗ „Ново насеље” Бијељина

25. 05. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
Члан 3.
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Члан 2.

Укупна вриједност јавне набавке је испод
30.000,00 КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.
Члан 4.
Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 25.05.2006.године, а посао се има обавити у
року од највише 15 дана од дана потписивања уговора.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства за
предметну јавну набавку је: Локални и некатегорисани
путеви и комунална инфраструктура - одржавање
локалних путева, конто: 681160, позиција: 54

За потребе Службе заједничких послова - Одсјека
за опште послове, вршиће се набавка следећих услуга:
- Уговор о пружању услуга на прању путничких
возила-возног парка Административне службе општине
Бијељина у току 2006. године
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
30.000,00 КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.
Члан 4.

Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 23.05.2006.године, а услуге се изводе у
континуитету до краја календарске 2006.године.

Члан 7.

Члан 5.

Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 8.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Трошкови услуга, конто:
681300, позиција: 13ђ.
Члан 6.

Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан 7.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-422/06		
Бијељина, 		
Датум, 15.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и
19/05 и 52/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник општине Бијељина“, бр. 05/05),
Начелник општине д о н о с и

Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.СЗП-01/06.

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

Члан 1.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
бр.СЗП-01/06.

Број: 02-054-15/06		
Бијељина, 		
Датум, 15.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Службени гласник Општине Бијељина
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На основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04,
19/05 и 52/05), и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”, бр. 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, бр.
05/05) Начелник општине, д о н о с и

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04,
19/05 и 52/05), и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”,бр. 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, бр.
05/05) Начелник општине, д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

Члан 1.

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОДД06/06.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ООП01/06.

Члан 2.

Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се набавка следећих радова:
- Уговор о набавци и монтажи браварије од ал
елоксираних профила на јужној и источној страни фасаде
објекта Библиотеке “Филип Вишњић” у Бијељини.

За потребе Одјељења за општу управу, вршиће се
набавка следећих радова:
- Уговор о извођењу грађевинско-занатских радова
на адаптацији сале за састанке у објекту МЗ “Горња
Буковица”у Горњој Буковици.

Члан 3.

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 60.000,00 КМ,
и у оквиру је предвиђених буџетских средстава.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 60.000,00 КМ,
и у оквиру је предвиђених буџетских средстава.

Члан 4.

Члан 4.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 26.маја 2006. године, а посао се има обавити
у року од двадесет дана од дана потписивања уговора.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 26.маја 2006. године, а посао се има обавити
у року од десет дана од дана потписивања уговора.

Члан 5.

Члан 5.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Средства за културу и
физичку културу, конто: 681430, позиција: 33а, раздјел:
инвестиције библиотеке.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства за
предметну јавну набавку је: Одјељење за општу управу,
конто: 615220, раздјел: инвестиције у адаптацији домова
култура мјесних заједница.

Члан 6.

Члан 6.

Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.

Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.

Члан 7.

Члан 7.

Критеријум који ће се примјењивати приликом
оијене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

Члан 8.

Члан 8.

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-054-16/06 		
Бијељина, 		
Датум, 12.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-370-423/06 		
Бијељина, 		
Датум, 12.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

25. 05. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04,
19/05 и 52/05), и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”,бр. 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, бр.
05/05) Начелник општине, д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СЗП02/06.
Члан 2.
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Члан 8.

Оба Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-17/06 		
Бијељина, 		
Датум, 12.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине
доноси

За потребе Службе заједничких послова - Одсјек за
опште послове, вршиће се набавка следећих радова:
- Уговор о набавци и монтажи мулти клима уређаја
са инвентером (гријање-хлађење).

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП - 12/06

Члан 3.

Члан 1.

Укупна вриједност јавне набавке је испод
60.000,00 КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.

На објављени јавни тендер за набавку радова израде
и редовног одржавања хоризонталне сигнализације на
подручју општине Бијељина пријавили су се сљедећи
понуђачи:
1. А.Д.” Зворник путеви “, Зворник,
2. А.Д.” Бијељина пут “, Бијељина и
3. ДОО “ Бук промет “, Бијељина,

Члан 4.
Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 31.маја 2006. године, а посао се има обавити
у року од тридесет дана од дана потписивања уговора.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства за
предметну јавну набавку је: Капитални расходи органа
управе, конто: 688130, позиција: 14а, раздјел: набавка
основних средстава.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оијене понуда је економски најповољнија понуда у
смислу ниже наведених критеријума:
- понуђена цијена		
60 бодова
- рок испоруке		
10 бодова
- услови и начин плаћања
10 бодова
- квалите, гаранција и услови сервисирања 20 бодова.

Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из јавног огласа испуњавају све пристигле
понуде, гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијењено да је најповољнији понуђач за радове из
претходног става :
А.Д.” Бијељина пут “, Бијељина;
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најпопвољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатим критеријумима као најповољнија
понуда.
Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
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.
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Члан 5.

Члан 5.

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

Буџетска позиција са које се обезбјеђују
средства за предметну јавну набавку је: ЛОКАЛНИ
И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА, конто: 688160, позиција 54.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-180/06		
Бијељина, 		
Датум, 10.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласникРС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова, Начелник општине доноси

Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде.
Члан 8.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

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

Члан 1.

Члан 9.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП27/06.

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

Члан 2.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих радова:
- Уговор за радове на санацији и уређењу
некатегорисаних путева на подручју општине Бијељина
и то: Пут према Мртвици, Мјесна заједница Пиперци;
Пут од Чембића до школе у Љељенчи, Мјесна заједница
Љељенча; Пут у Арсенић малу, Мјесна заједница
Буковица Доња; Пут кроз Читлук, Мјесна заједница Суво
Поље; Пут, одвојак са магистралног пута - Копривице,
Мјесна заједница Љесковац; Пут Бријест - гробље,
Мјесна заједница Драгаљевац Средњи; Пут Ђурђино
брдо, Мјесна заједница Чађавица Средња; Пут Симића
сокак, Мјесна заједница Драгаљевац Доњи; Пут кроз
Бакрачић, Мјесна заједница Дворови;

Број: 02-370-408/06		
Бијељина, 		
Датум, 10.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05 ) и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 5/05),
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. СКП-24/06

Члан 3.

Члан 1.

Укупна вриједност јавне набавке је испод
60.000,00 КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП24/06.

Члан 4.
Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 26. маја 2006. године, а посао се има се
обавити у континуитету до краја календарске 2006.
године.

Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих радова:
Лот 1. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице Мајора Тепића у МЗ Вељко
Лукић, дужине 200,00 m,

25. 05. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

Лот 2. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице Светозара Ћоровића у МЗ
Вељко Лукић, дужине 170,00 m,
Лот 3. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Лозничке улице у МЗ Галац, дужине
60,00 m,
Лот 4. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице Кнеза Иве од Семберије у
МЗ Соколски дом, дужине 105,00 m,
Лот 5. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице Краља Драгутина, крак I и
крак II, у МЗ Лединци, дужине 220,00 + 220,00 m,
Лот 6. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању Улице Ђорђа Васића, у МЗ Јања, дужине
600,00 m,
Лот 7. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Магнојевић
Горњи, засеок Сарићи, дужине 640,00 m,
Лот 8. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању мреже некатегорисаног пута у МЗ Чађавица
Горња, засеок Анићи, дужине 500,0 m,
Лот 9. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута, у МЗ Чађавица
Средња, дужине 1.200,0 m,
Лот 10. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Буковица Доња
(Дакића пут ), дужине 940,00 m,
Лот 11. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Амајлије, Бук
сокак дужине 420,00 m + 260,00 m (Петровићи - мераја),
Лот 12. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Пучиле, дужине
1.000,00 + 300,00 + 45,00 m,
Лот 13. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Дворови
(Дијелови ), дужине 170,00 m,
Лот 14. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Којчиновац
(Чардачине), дужине 115,00 + 52,00 m,
Лот 15. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Велика
Обарска, дужине 700,00 m,
Лот 16. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Бјелошевац,
Почивала, дужине 1.200,00 m,
Лот 17. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Обријеж,
дужине 1.700,00 m,
Лот 18. Уговор о извођењу радова на изградњи
треће траке код АТЦ-а у Бијељини, дужине 300,00 m,
Лот 19. Уговор о извођењу радова на изградњи
тротоара у Улици Кнеза Милоша, дужине 100,00 m
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
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Члан 4.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 16.06. 2006. године, а завршетак радова
има се обавити у року од највише три мјесеца од дана
потписивања уговора.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је:
Капиталне инвестиције - Изградња и модернизација
путне мреже, водоводне мреже, н/н мреже, јавне расвјете,
наставак градње сјеверног прстена, конто: 688160,
позиција: 57 б.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ОТВОРЕНИ.
Члан 7.
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је: Економски најповољнија понуда у
смислу ниже наведених критеријума:
1) понуђена цијена		
80 бодова
2) техничка опремљеност		
10 бодова
3) кадровска структура		
10 бодова
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-407/06		
Бијељина, 		
Датум, 08.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова, Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП28/06.
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Службени гласник Општине Бијељина

25. 05. 2006.

Члан 2.

Члан 9.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих услуга:
- Уговор о пружању услуга:
1. Испитивања квалитета основног слоја доње
подлоге коловозне конструкције (тампона) и то модула
стишљивости методом кружне плоче.
2. Испитивања квалитета слојева асфалтне
коловозне конструкције тј. горњих носећих слојева
(BNS), хабајућих слојева (AB) и носивих хабајућих
слојева (BNHS) и то:
а) комплетно испитивање узорка асфалта из
уграђеног слоја - анализа асфалтне мјешавине и физичка
својства слоја,
б) испитивање физичких својстава уграђеног слоја
асфалта на узетом исјечку (керну) (запреминска маса,
шупљине у слоју, уваљаност слоја, дебљина).
3. Узимање исјечка (керна) из уграђених слојева
ради утврђивања дебљине слоја.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-406/06		
Бијељина, 		
Датум, 08.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова, Начелник општине д о н о с и

Члан 3.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

Укупна вриједност јавне набавке је испод 30.000,00 КМ,
и у оквиру је предвиђених буџетских средстава.

Члан 1.

Члан 4.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП30/06.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 26. маја 2006. године, а посао се има се
обавити у континуитету до краја календарске 2006.
године.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују
средства за предметну јавну набавку је: ЛОКАЛНИ
И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА, конто: 688160, позиција 54.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде.
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следеће услуге :
- Уговор о пружању услуге израде Студије избора
локације за санитану депонију и Студија оправданости
изградње санитарне депоније са планом санације
постојеће несанитарне депоније на локацији Бријесница
у Бијељини
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
30.000,00 КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.
Члан 4.
Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 12. маја 2006. године, а завршетак услуге има
се обавити у року од од 12 дана.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ФИНАНСИРАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, конто: 681440, позиција
53.

25. 05. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
Члан 6.

Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
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гдје је након извршеног поступка врједновања, оцијењено
да је најповољнији понуђач за радове из претходног
става:
« ЕКО БЕЛ » Бања Лука
Члан 3.

Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда
формирати ће се доношењем посебног рјешења.
Члан 9.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму , тј. да испуњава све услове
предвиђене у тендерској документацији за поменуту
јавну набавку у оквиру предвиђених буџетских средстава
за ту врсту посла.
Члан 4.

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

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
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.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 5.

Број: 02-370-403/06		
Бијељина, 		
Датум, 05.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), 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 ПП -02/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за извођење радова
дезинсекције на подручју општине Бијељина пријавили
су се сљедећи понуђачи:
1. ДОО « Санитација », Сарајево,
2. «ЕКОБЕЛ» Бања Лука,
3. ДОО « Санитација », Зворник,
4. ДОО « Санитација », Бијељина,
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из јавног огласа испуњавају понуде:
1. ДОО «Санитација », Сарајево,
2. « ЕКО БЕЛ » Бања Лука,
3. ДОО « Санитација », Зворник,
4. ДОО « Санитација » Бијељина,

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-510-130/06		
Бијељина, 		
Датум, 02.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 1 52/05) и члана 13. Правилника о набавци роба,
вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник општине
Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП
-23/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следеће УСЛУГЕ:
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ РАСКРСНИЦЕ
УЛИЦА: НЕЗНАНОГ ЈУНАКА - КУЛИНА БАНА - ДУШАНА
БАРАЊИНА, УКЛАЊАЊА СТАРОГ И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ
МОСТА У БИЈЕЉИНИ, КОД МУП-а, ПРЕКО КАНАЛА
ДАШНИЦА.
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Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
Члан 4.
Поступак јавне набавке је ОТВОРЕНИ.
Члан 5.
Отворени поступак ће се завршити најдаље до
05.06.2006.године, а завршетак услуге израде техничке
документације се има обавити најкасније 60 дана од
дана додјеле уговора.
Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују
средства за предметну јавну набавку је: ЛОКАЛНИ
И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА, конто 688160, позиција 54.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, и то:
- бруто цијена ..................................... 60 бодова,
- квалификациона структура стручних лица
запослених на неодређено вријеме која ће директно учествовати на изради предметне техничке
документације .............................................. 20 бодова, и
- референтност-искуство понуђача на претходним сличним пословима ............................... 20 бодова
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

На основу члана 43. алинеје 5. и 18. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04. 42/05 и 118/05), члана 51. алинеје
5. и 19. Статута општине Биејљина /”Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06) и члана 3. Одлуке
о приступању изради Стратегије развоја општине
Бијељина до 2015. године (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 2/06), Начелник општине Бијељина
дана 26. априла 2006. године, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ РАДНОГ
ТИЈЕЛА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ДО 2015. ГОДИНЕ
I
Образује се Оперативно радно тијело за израду
Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године у
следећем саставу:
1. Милојко Тодоровић, предсједник
2. проф. др Владо Симеуновић, члан
3. Изет Цамић, члан
4. Др Милан Грујичић, члан
5. Цвијан Кокановић, члан и
6. Мр Тања Вујић, члан
II
Задатак Оперативног радног тијела из претходне
тачке овог Рјешења је да координира рад радних
група као и цјелокупног Одбора за израду Стратегије
развоја општине Бијељина до 2015. године те да врши
мониторинг процеса израде Стратегије.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-364/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.04.2006. године

25. 05. 2006.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-111-149/06		
Бијељина, 		
Датум, 26.04.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р

На основу члана 43. алинеје 5. и 18. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04. 42/05 и 118/05), члана 51. алинеје
5. и 19. Статута општине Бијељина /”Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06) и члана 3. Одлуке

25. 05. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

о приступању изради Стратегије развоја општине
Бијељина до 2015. године (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 2/06), Начелник општине Бијељина
дана 26. априла 2006. године, д о н и о ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ДО 2015. ГОДИНЕ
Образује се Одбор за израду Стратегије развоја
општине Бијељина до 2015. године у следећем саставу:
1. Милојко Тодоровић, предсједник
2. Драган Ђурђевић, члан
3. проф. др Владо Симеуновић, члан
4. Изет Цамић, члан
5. Цвијан Кокановић, члан
6. Ђурђија Ђукић, члан
7. Др Милан Грујичић, члан
8. Мр Тања Вујић, члан
9. доц. др Миладин Јовичић, члан
10. Биљана Деспотовић, члан
11. Шемса Изић, члан
12. Вера Панић, члан
13. Михајло Стевановић, члан
14. Предраг Мићић, члан
15. Јусуф Трбић, члан
16. Мирко др Медан, члан
17. Милан Симеуновић, члан
18. Стеван Месаревић, члан
19. Слађана Ђурковић, члан
20. Салем Чорбо, члан
21. проф. др Стево Пашалић, члан
22. проф. др Драгутин Мировић, члан
23. Саво Стевановић, члан
24. Милорад Стевић, члан
25. Цвијетин Симић, члан
26. Душанка Новаковић, члан
27. Игор Солаковић, члан
28. Јасмина Ивошевић, члан
29. Др Горан Перковић, члан

II
Обавеза Одбора је да дефинише пројектни задатак,
утврди методологију те координира и контролише
процес израде Стратегије.
Одбор ће извршити анализу појединих питања и
у складу са тим одлучити која ће од њих реализовати
властитим кадровима, а за која ће се расписати тендер.
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III

  
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-148/06		
Бијељина, 		
Датум, 26.04.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р

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

РЈЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СУЗБИЈАЊУ
КОМАРАЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I
Формира се Комисија за праћење и извођење радова
на сузбијању комараца на подручју општине Бијељина у
саставу:
1. Милановић Радинка, санитарни инспектор,
		 предсједник Комисије
2. Миркановић Душко, ветеринарски инспектор,
		 члан
3. Гардашевић Радмила, санитарни инспектор,
		 члан
4. Перић Зоран, пољопривредно-водопривредни
		 инспектор,члан
5. Јовић Предраг, пољопривредни инспектор,
		 члан
II
Задатак Комисије је да пропрати и контролише
извођење радова на сузбијању комараца коју изводи ДОО
“ЕКО-БЕЛ” Бања Лука на подручју општине Бијељина и
о изведеним радовима обавијести Начелника општине
Бијељина.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-164/06		
Бијељина, 		
Датум, 12.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р
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На основу члана 40. и 43 Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
број: 101/4) као и члана 51. Статута Општине Бијељина
(“Службени гласник Општине Бијељина” број: 5/05
и 6/06) Начелник општине Бијељина дана 12.05. 2006.
године д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о образовању Стручне комисије
за избор врсте и типа киоска и
штандова за продају који ће се
моћи постављати на локацијама
у градској зони

25. 05. 2006.
Члан 3.

Одлуку о избору врсте и типа киоска и штандова
Комисија треба да донесе најдаље до 24.05.2006.године.
Члан 4.
Комисија о свом раду води записник, те ће по
доношењу одлуке, Начелнику дати писмену препоруку
о избору врсте, типа и произвођача киоска и штандова.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине

Члан 1.

Бијељина”.
Образује се Стручна комисија за избор врсте и
типа киоска и штандова за продају у сљедећем саставу :
1. Изет Цамић, дипл. инг. геодезије - предсједник

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-165/06		
Бијељина, 		
Датум, 15.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

2. Љубинка Стевић ,дипл. инг. арх.

- члан

3. Ђурђија Ђукић, дипл. инг. арх.

- члан

4. Бојана Вујовић, дипл. инг. арх.

- члан

5. Миломир Цвјетиновић, дипл. инг. арх.

- члан

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи

6. Томица Стојановић, дипл. инг. саобраћаја - члан

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,

7. Шемса Изић , дипл. инг. арх.

42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине Бијељина

- члан

(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05) и
члана 137. Закона о средњој школи (“Службени гласник

Члан 2.

Републике Српске”, број: 38/04, 62/04), Начелник
Задатак Комисије је да кроз стручну расправу
и изношење ставова свих заинтересованих чинилаца,
односно стручних лица из различитих области , размотри
асортиман киоска на тржишту, а избор најповољнијег
извршиће уз претходну провјеру:
- усклађености са важећим прописима
- усклађености са захтјевима урбаниста,
- могућности уклапања у постојећу структуру
града и простора
- квалитета, функционалности, удобности, мобилност
- осигурања заштите купца ,продавача и робе од
временских непогода

ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ СРЕДСТАВА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ
ТРОШКОВЕ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У
ШКОЛСКОЈ 2005/2006. ГОДИНИ
I
У школској 2005/2006. години једна дванаестина
средстава за материјалне трошкове средњим школама на

- складности, универзалности и модерног дизајна
- могућности избора боја, материјала од којих се
производе

подручју општине Бијељина је сљедећа :
1. Пољопривредна и медицинска школа ..... 16 772,00 КМ
2. Техничка школа “Михајло Пупин” ..... 16 753,95 КМ

- могућности и начина излагања односно нуђења и
продаје робе
- могућности

општине Бијељина, д о н и о

3. Економска школа ............................... 10 516,84 КМ
4. Гимназија “Филип Вишњић” ............ 10 499,69 КМ

постављања

појединачно

или

повезивања у групе економичности (цијена, могућности
набавке, гаранције)... и др.

5. Средња стручна школа Јања ............... 4 860,16 КМ
6. Средња музичка школа “Стеван Стојановић
		 Мокрањац” ......................................... 3 097,33 КМ

25. 05. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
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II

Члан 2.

Укупан износ средстава за материјалних трошкова
средњим школама који ће бити исплаћиван из буџета
општине Бијељина износи 62 499,97 КМ мјесечно,

У члану 3. став 1. Правилника текст “из члана 1.”
замјењује се текстом: “из члана 2.”. У члану 3. став 1.
алинеја 4. текст: “5 и 6” замјењује се текстом: “5,6 и 7”.
Члан 3.

односно 750 000,00 КМ годишње.
III
Уговор о висини средстава за материјалне трошкове
биће закључен са сваком средњом школом појединачно.

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

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном гласнику општине

Број: 02-020-3/06		
Бијељина, 		
Датум, 11.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Бијељина.”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-612-5/06		
Бијељина, 		
Датум, 18.04. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
На основу рјешења број 02/3-372-91/06 од
16.05.2006. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском

На основу члана 43. алинеја 18. а у вези са чланом 40.
став 2. и чланом 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 19. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, бр.
5/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина, дана 11. маја
2006.године, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама
Правилника о коришћењу
службених мобилних телефона и
репрезентације и о ограничавању
трошкова
Члан 1.
У Правилнику о коришћењу службених мобилних
телефона и репрезентације и о ограничавању трошкова
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 5/06) у
члану 2. послије алинеје 6. додаје се алинеја 7. и гласи:
“ - шефови одсјека у Одјељењу за стамбенокомуналне послове, шефови одсјека у Одјељењу за
просторно уређење, шефови одсјека у Одјељењу за
финансије, шефови одсјека у Одјељењу за привреду и
пољопривреду, шефови одсјека у Одјељењу за друштвене
дјелатности, шеф одсјека за цивилну заштиту и шеф
одсјека за јавне набавке, инвестиције и надзор”.

листу број: 91 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ИВЕ АНДРИЋА БР0Ј: 44 в”
БИЈЕЉИНА Улица Иве Андрића бр. 44 в са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде “Иве Андрића број: 44в” Бијељина Ул. Иве
Андрића бр. 44 в.
Оснивачи: 24 етажна власника зграде. Дјелатност:
70320 - Управљање зградом за рачун етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа:
Неђељко Крављача, предсједник Управног одбора
Заједнице, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-91/06		
Бијељина, 		
Датум, 16.05.2006. године
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