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БРОЈ 23/2010

дустријска зона 1”
Ha основу члана 30. и 43. став 1. и 3. Закона о
б) границе обухвата регулационих планова
уређењу простора и грађењу („Службени гласник РеЦентралне зоне града Бијељине
публике Српске”, број: 55/10), члана 30. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РепуУ оквиру измјене Урбанистичког плана Бијељиблике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35.
став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина („Службе- не дефинише се измјена намјене површина на следећим
ни гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), обухватима и дијеловима плана:
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
1. Измјена намјене површина за дио обухвата Редана 17. новембра 2010. године, д о н и ј е л а је
гулационог плана „Лединци 2” у Бијељини,
ограниченог улицом Београдском на југу, РаОДЛУКУ
чанском на истоку, Живојина Мишића на сјевеО ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕВИЗИЈЕ И
розападу и Милоша Обилића на југозападу, дефинисањем зоне мјешовитог становања, умјесто
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ
постојећег породичног становања.
ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА - ИЗМЈЕНА И

ДОПУНА
Члан 1.

Приступа се изради ревизије и измјене дијела Урбанистичког плана града Бијељина - измјена и допуна
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 10/04 и
31/07).
Члан 2.
Ревизија и измјена дијела Урбанистичког плана
града Бијељина односи се на простор у постојећим границама Урбанистичког плана, површине обухвата 3110
ха (трихиљаде сто десет хектара).
Члан 3.
Период за који се утврђују плански параметри је
до 2015. године.

2. Измјена намјене површина на парцели к.ч. бр.
5164/2 у Улици Живојина Мишића - преко пута
старе жељезничке станице.
3. Измјена намјене површина у источном дијелу
урбаног подручја града Бијељине, између планиране саобраћајнице која повезује улице Српске добровољачке гарде и Комитску, пролазећи
поред насеља „5 језера” и Манастира „Св. Петка” и границе обухвата Урбанистичког плана
- планирати пољопривредно земљиште, умјесто садашње намјене - породично и мјешовито
становање.У сјеверном и сјеверозападном дијелу обухвата плана, умјесто вриједног пољопривредног земљишта, које је изграђено и лошијег
бонитета, дефинисати плански основ за легализацију постојећих објеката.
4. Измјена и допуна смјерница за спровођење плана у погледу урбанистичких параметара у Зони
центра и Проширеног центра.

Члан 4.

Члан 5.

У оквиру ревизије Урбанистичког плана града
Бијељине извршити детаљну анализу плана, а посебно
у следећим елементима:

Рок за израду планског документа је 90 дана од
дана потписивања уговора са носиоцем израде ревизије
и измјене Урбанистичког плана града Бијељина - измјене и допуне.

1. Провјера и анализа усаглашености планских докумената - спроведбени документи просторног
уређења у односу на развојни план,

Члан 6.

2. Анализа граница обухвата регулационих планоРевизија и измјена Урбанистичког плана града
ва, утврђених важећим урбанистичким планом
Бијељина треба да садржи све елементе прописане Заи приједлог дјелимичних корекција:
коном о уређењу простора и грађењу, другим законима
а) граница обухвата Регулационог плана „Ин- и посебним правилником о садржају, начину израде и
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доношења докумената просторног уређења.

18. 11. 2010.
Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине БијељиСкупштина општине Бијељина ће на пријед- на.”
лог носиоца припреме плана, а након обављене стручСКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
не расправе о Преднацрту плана, утврдити Нацрт ревизије и измјене Урбанистичког плана града Бијељина,
Број: 01-022-85/10
П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
као и мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта плана Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 11. 2010. године
Драган Ђурђевић, с. р.
на јавни увид.
Члан 7.

Члан 8.
О Нацрту ревизије и измјене Урбанистичког плана града Бијељина обавиће се јавни увид у трајању од
30 дана.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматраће се на стручној
расправи, која ће се организовати у року од 30 дана од
дана затварања јавног увида.

Ha основу члана 3., 5. и 12. Закона о систему јавних служби («Службени гласник Републике Српске»,
број: 68/07), члана 30. алинеја 25. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 43. став 3. и 144. став
1. Закона о здравственој заштити («Службени гласник
Републике Српске», број: 106/09) и члана 35. Статута општине Бијељина («Службени гласник општине
Члан 9.
Бијељина», број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Ако се Приједлог ревизије и измјене Урбанис- Бијељина на сједници одржаној дана 17. новембра 2010.
тичког плана града Бијељина, на основу прихваћених године, д о н и ј е л а је
приједлога, примједби и мишљења достављених у току
јавног увида значајно разликује од Нацрта документа,
ОДЛУКУ
носилац припреме дужан је да организује поново јавО ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ни увид.
ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
Трајање поновног јавног увида не може бити
краће од 8 дана. Поновни јавни увид се може спроводиЧлан1.
ти највише два пута, након чега се доноси нова одлука
о измјени документа просторног уређења.
У члану 1. Одлуке о оснивању Дома здравља
Бијељина («Службени гласник општине Бијељина»,
Члан 10.
број: 5/94, 5/96 и 19/08) - (у даљем тексту: «Одлука») иза
ријечи «као» додаје се ријеч «јавна».
Носилац припреме ревизије и измјене Урбанистичког плана града Бијељина, након одржаног јавног
Члан 2.
увида и стручне расправе, утврђује Приједлог плана, у
складу са закључцима са јавне расправе.
Члан 2. Одлуке мијења се и гласи:
Члан 11.

«Назив установе је Јавна здравствена установа
Дом здравља Бијељина».
Носилац припреме ревизије и измјене Урбанис«Скраћени назив установе је Дом здравља Бијељитичког плана града Бијељина је Одјељење за просторно на».
уређење Административне службе општине Бијељина.
Члан 12.

Члан 3.

У члану 3. Одлуке ријечи «Никола Тесла» заНосилац израде ревизије и измјене Урбанистич- мјењују се ријечима «Српске војске».
ког плана биће правно лице коме буде повјерена израда истог у складу са прописима о јавним набавкама, а
Члан 4.
које је регистровано за израду ове врсте планске документације.
У члану 5. ставови 1. и 2. Одлуке мијењају се и
гласе:
Члан 13.
«У Дому здравља Бијељина се путем тимова поФинансијска средства потребна за израду реви- родичне медицине обезбјеђује здравствена заштита по
зије и измјене Урбанистичког плана града Бијељина, моделу породичне медицине. У остваривању примаробезбијеђена су из буџета општине Бијељина.
ног нивоа здравствене заштите Дом здравља Бијељина
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организује, обавља и пружа следеће здравствене мјере
и услуге:
1. Активности на промоцији здравља;
2. Здравствену едукацију грађана о најчешћим
здравственим проблемима и методама њихове
идентификације и контроле;

не (Одлука Скупштине општине Бијељина о давању сагласности на Споразум број: 01-022-107/06 од 21. децембра 2006. године) и у складу са одлукама Скупштине
општине Бијељина о преносу имовине на коришћење
Дому здравља у циљу имплементације модела породичне медицине».

3. Превенцију, дијагностику, лијечење и рехабилитацију болести и повреда;
4. Хитну медицинску помоћ;
5. Откривање и редукцију фактора ризика масовних незаразних болести;
6. Превентивну, дјечију и општу стоматологију;

Члан 7.
У члану 10. прва реченица мијења се и гласи:
«Органи управљања у Дому здравља Бијељина су
директор и управни одбор.»

7. Заштиту и унапређење менталног здравља;
8. Рехабилитацију у заједници;
9. Имунизацију против заразних болести;
10. Лијечење у кући;
11. Палијативну његу;

Члан 8.
Чланови 14. и 15. Одлуке бришу се, а досадашњи
чланови 16., 17., 18., 19. и 20. постају чланови 14., 15., 16.,
17. и 18.
Члан 9.

12. Хитни санитетски превоз;
13. Обезбјеђење лијекова и санитетских средстава; и
14. Хигијенско-епидемиолошке послове.»
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Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине
општине Бијељина да сачини пречишћени текст Одлуке о оснивању Дома здравља Бијељина.

«Дом здравља Бијељина на примарном нивоу
Члан 10.
здравствене заштите обавља консултативно-специјалистичку здравствену заштиту из области гинеколоОва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објагије и педијатрије, као и другу специјалистичку здрав- вљивања у «Службеном гласнику општине Бијељина».
ствену заштиту у складу са Законом о здравственој
заштити и другим прописима из области здравства.»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Иза става 3. додаје се нови став 4. и гласи:
«Дом здравља Бијељина може организовати и
спроводити наставну и научноистраживачку дјелатност у складу са Законом.»

Број: 01-022-86/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

Ha основу члана 9. став 1. тачка б) Закона о здравственој заштити («Службени гласник Републике Српске», број: 106/09), члана 4. Одлуке о плану мреже здравУ члану’6. став 1. Одлуке ријечи «здравствене ствених установа («Службени гласник Републике
станице и здравствене амбуланте» замјењују се ријечи- Српске», број: 2/01, 65/01, 1/03 и 106/06), члана 30. став
ма «службе, амбуланте и секторе».
8. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члаЧлан 6. став 2. Одлуке мијења се и гласи:
на 35. Статута општине Бијељина («Службени гласник
општине Бијељина», број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупшти«Број служби, амбуланти и сектора утврђује се на општине Бијељина на сједници одржаној дана 17. ноопштин актима Дома здравља Бијељина у складу са за- вембра 2010. године, д о н и ј е л а је
коном, подзаконским прописима и Одлуком о локалној мрежи амбуланти породичне медицине на подручју
ОДЛУКУ
општине Бијељина».
Члан 5.

Члан 6.
Члан 7. Одлуке мијења се и гласи:

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ
АМБУЛАНТИ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.

«Дом здравља Бијељина располаже средствима
У Одлуци о локалној мрежи амбуланти породичу складу са Споразумом о диоби пословних објекта и
не
медицине
на територији општине Бијељина («Служземљишта (диобни биланс) од 07. децембра 2006. годи-
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бени гласник општине Бијељина», број: 2/10) у члану 1. следећи текст:
иза алинеје број 19. додаје се нова алинеја 20. која гла„Подручје насељеног мјеста Велика Обарска
си:
«20. Амбуланта породичне медицине Амајлије.»
Члан 2.

Члан 4а.
Велика Обарска насеље Гај:

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 1. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
- почиње од Улице Јована Дучића, пресијеца лообјављивања у «Службеном гласнику општине Бијељикални пут према Фабрици шећера и завршава се иза
на.»
Улице Лазе Лазаревића на крају насеља Гај обухваСКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
тајући лијеву и десну страну.
Број: 01-022-87/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

2. УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА
- почиње од локалног пута Бијељина - Црњелово
и завршава се иза Улице Десанке Максимовић на крају
насеља Гај обухватајући лијеву и десну страну.

3. УЛИЦА АЛЕКСЕ ШАНТИЋА
- почиње од локалног пута Бијељина - ЦрњелоHa основу члана 35. алинеја 13. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, во и завршава се код Улице Николе Тесле обухватајући
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељи- лијеву и десну страну.
на на сједници одржаној дана 17. новембра2010. године,
4. УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
д о н и ј е л а је
- почиње од Улице Јована Дучића а завршава
се код Улице Аце Видића обухватајући лијеву и десну
ОДЛУКУ
страну.
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

НАЗИВИМА ТРГОВА И УЛИЦА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
ЈАЊА И ДВОРОВИ
Члан 1.

5. УЛИЦА АЦЕ ВИДИЋА
- почиње од локалног пута Бијељина - Црњелово
и завршава код Улице Николе Тесле обухватајући лијеву и десну страну.

6. УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА
У Одлуци о називима тргова и улица у гра- почиње од Улице Николе Тесле а завршава се
ду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворокод Улице Петра Кочића обухватајући лијеву и десну
ви („Службени гласник општине Бијељина”, број: 8/89,
страну.
3/92, 4/92, 6/92, 5/94 и 2/04) у члану 2. тачка 8. умјесто
назива „Јован Дучић” ставља се назив „Патријарх Пав7. УЛИЦА ПЕТРА КОЧИЋА
ле”.
- почиње од Улице Бранка Ћопића а завршава
се код локалног пута према Фабрици шећера обухваЧлан 2.
тајући лијеву и десну страну.
У члану 3. додаје се текст који гласи:
“У насељу Нови Дворови за главну улицу одређује
се назив 1. УЛИЦА МАЈЕВИЧКИХ БРИГАДА
-почиње од магистралног пута Бијељина-Рача М18,а завршава се код парцеле новооснованог гробља.
Бочне улице означаваће се редним бројем кварта од 1. па даље, по принципу да се непарним бројем
означавају улице са лијеве стране главне улице посматрано од правца улице у односу на главни пут, односно
парним бројем кварта све улице које су са десне стране
главне улице.”
Члан 3.
Иза члана 4. додаје се ново поглавље, члан 4а. и

8. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА
- почиње од Улице Николе Тесле а завршава се
код Улице Петра Кочића обухватајући лијеву и десну
страну.
9. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА
- почиње од локалног пута према Фабрици шећера а завршава се иза Улице Лазе Лазаревића на крају
насеља Гај обухватајући лијеву и десну страну.
10. УЛИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА
- почиње од Улице Николе Тесле а завршава
се код Улице Михајла Пупина обухватајући лијеву и
десну страну.

18. 11. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

11. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА
- почиње од Улице Николе Тесле а завршава
се код Улице Михајла Пупина обухватајући лијеву и
десну страну.
12. УЛИЦА ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
- почиње од Улице Јована Дучића а завршава се
код Улице Бранка Ћопића обухватајући лијеву и десну
страну.
13. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
- почиње од Улице Јована Дучића а завршава се
код Улице Бранка Ћопића обухватајући лијеву и десну
страну.

-
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од 200 m2 до 300 m2
преко 300 m2

400,00 KM
500,00 KM“

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-88/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Ha основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељи- 2. Закона о стварним правима (“Службени гласник Рена”.
публике Српске”, број: 124/08, 3/09 и 58/09), члана 30.
алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и118/05)
и члана 35. алинеја 12. Статута општине Бијељина
Број: 01-022-97/10
П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
Датум, 17. 11. 2010. године
Драган Ђурђевић, с. р.
одржаној дана 17. новембра 2010. године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ

Ha основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалО СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА
ној самоуправи (“Службени гласник Републике Српс- НЕПОКРЕТНОСТИМА У К.О. БИЈЕЉИНА 2
ке”, број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 1. Закона о комуналним таксама (“Службени лист СР БиХ”, број: 21/77,
Члан 1.
35/88, 26/89), који се у смислу члана 12. Уставног закона за спровођење Устава Републике Српске (“СлужбеОвом Одлуком стиче се својина на непокретносни гласник Републике Српске”, број: 21/92) примјењује тима означеним као:
као закон Републике Српске и члана 35. алинеја 10. Ста• к.ч.број 4001/18 зв. Грмић у нарави њива 4. класе
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
површине 177м2 уписане у Лист непокретности
Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина општине
број 3713 к.о. Бијељина 2, у ком је Куљуховић (ЈуБијељина на сједници одржаној дана 17. новембра 2010.
се) Мустафа уписан као посједник са дијелом 1/1,
године, д о н и ј е л а је
а што одговара некретнинама означеним као к.ч.
бр. 4001/18 зв. Грмић у нарави њива 4. класе поврОДЛУКУ
шине 177м2 уписане у зк.ул.бр. 3574 к.о. Бијељина
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
2, у ком је Куљуховић (Јусин) Мустафа уписан са
ТАКСАМА
трајним правом коришћења са дијелом 1/1,
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама-пречишћен
текст (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
12/09, 14/09, 23/09, 26/09, 5/10) у Тарифи комуналних
такса које се плаћају на подручју општине Бијељина у
Тарифном броју 1. тачки ђ) додаје се нови став 2. и гласи:
“За заузимање јавне површине на Тргу Краља
Петра I Карађорђевића за постављање привременог терена за клизање плаћа се мјесечно:
- до 50 m2
200,00 KM
2
2
- од 50 m до 100 m 
250,00 KM
- од 100 m2 до 200 m2
350,00 KM

• к.ч.број 4001/19 зв. Грмић у нарави њива 4. класе површине 95м2 уписане у Лист непокретности
број 4557 к.о. Бијељина 2, у ком је као посједник
уписан Куљуховић (Мустафе) Мухамед са дијелом 1/1, а што одговара некретнинама означеним као кч. бр. 4001/19 зв. Грмић у нарави њива 4.
класе површине 95м2 уписане у зк.ул.бр. 4274 к.о.
Бијељина 2 у ком је Куљуховић (Мустафе) Мухамед уписан са привременим правом коришћења са
дијелом 1/1 и
• к.ч.број 4001/20 зв. Грмић у нарави њива 4. класе
површине 267м2 уписане у Лист непокретности
број 4558 к.о. Бијељина 2 у ком су као посједници
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уписани Куљуховић (Мустафе) Фаик са дијелом
1000/1550 и Куљуховић (Асима) Мерима са дијелом 550/1550, а што одговара некретнинама означеним као кч.бр. 4001/20 зв. Грмић у нарави њива
4. класе површине 267м2 уписаним у зк.ул.бр. 4275
к.о. Бијељина 2, у ком је Куљуховић (Мустафе)
Фаик уписан привременим правом коришћења са
дијелом 1000/1550 и Куљуховић (Асима) Мерима
уписана са привременим правом коришћења са
дијелом 550/1550.
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и члана 35. алинеја 12. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 17. новембра 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА У К.О. ВЕЛИКА
ОБАРСКА

Некретнине из става 1. ове Одлуке стичу се раЧлан 1.
ди привођења намјени Регулационог плана „Галац”
Бијељина („Службени гласник опшине Бијељина”, број:
Овом Одлуком стиче се својина на непокретнос29/08),према коме је предметно земљиште предвиђено тима означеним као:
за улица-пут.
• к.ч. број 4229/2 зв. Полој у нарави шума 3. класе
површине 104м2,
Члан 2.
• к.ч. број 4230/2 зв. Полој у нарави њива 5. класе
површине 60м2 и
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке

реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду од
5,00 КМ/м2, односно за укупну купопродајну цијену од
2695,00 KM за укупну површину од 539м2.
Члан 3.

На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код РГУ
Подручна јединица Бијељина извршиће се упис права коришћења у корист општине Бијељина са дијелом
1/1, а у Земљишнокњижној канцеларији Основног суда
у Бијељини извршиће се упис права управљања добра у
општој употреби у корист општине Бијељина.

• к.ч. број 4232/2 зв. Полој у нарави њива 5. класе
површине 414м2,
што укупно износи 578м2, уписаних у зк.ул.број
1073 к.о. Велика Обарска, у ком је Секулић (Ђоке) Василије уписан са правом својине са дијелом 1/1, а што
одговара некретнинама означеним као:
• к.ч. број 4229/2 зв. Полој у нарави шума 3. класе
површине 104м2,
• к.ч. број 4230/2 зв. Полој у нарави њива 5. класе
површине 60м2 и

• к.ч. број 4232/2 зв. Полој у нарави њива 5. класе
површине 414м2
што укупно износи 578м2 уписаних у Лист неЧлан 4.
покретности број 1300 к.о. Обарска Велика у ком је
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да на Секулић (Ђоке) Василије уписан са правом посједа са
основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји не- дијелом 1/1.
покретности-земљишта описаног у члану 1. ове ОдлуНекретнине из става 1. ове Одлуке стичу се раке, по прибављеном Мишљењу Правобранилаштва Реди
проширења
и асфалтирања некатегорисаног пута у
публике Српске - Сједиште замјеника у Бијељини.
Мјесној
заједници
Велика Обарска.
Трошкове обраде Уговора као и порез на промет
некретнина сноси општина Бијељина.
Члан 2.
Члан 5.

Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће
се Уговором о купопродаји уз накнаду од
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја2 , односно за укупну купопродајну цијену
10,00
КМ/м
вљивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
од 5780,00 KM, за укупну површину од 578м2.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 3.
Број: 01-022-90/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

Ha основу члана 23. став. 2. и члана 53. став 1. и
2. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08, 3/09 и 58/09), члана 30.
алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и118/05)

На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код РГУ
Подручна јединица Бијељина извршиће се упис права посједа у корист општине Бијељина са дијелом 1/1,
а у Земљишнокњижној канцеларији Основног суда у
Бијељини извршиће се упис права својине у корист
општине Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да на
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основу ове Одлуке закључи Уговор о,купопродаји не- некретнине означене као:
покретности - земљишта описаног у члану 1. ове Одлу• кч.бр. 1048/1 зв. Церик Пушкараш у нарави шуме
ке, по прибављеном Мишљењу од Правобранилаштва
2. класе површине 6922м2 уписана у зк.ул.бр. 289
Републике Српске - Сједиште замјеника у Бијељини.
к.о. Драгаљевац Горњи, у ком је Српски правоТрошкове обраде Уговора као и трошкове пореза
славни манастир у Драгаљевцу уписан са правом
на промет некретнина сноси општина Бијељина.
својине 1/1, а што одговара некретнинама означеним као:
•
кч.бр. 1048/1 зв. Церик Пушкараш у нарави шуме
Члан 5.
2. класе површине 6922м2 уписана у пл.бр.390 к.о.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаДрагаљевац Горњи, у ком је православна црква св.
вљивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Петра и Павла Драгаљевац Горњи уписана са правом посједа са дијелом 1/1.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 2.
Број: 01-022-91/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

Некретнине које су предмет замјене имају исту
вриједност те уговарачи немају међусобних потраживања по основу замјене истих.

Члан 3.
Ha основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и
О замјени некретнина из члана 1.ове Одлуке сачи2. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08, 3/09 и 58/09) и члана ниће се Уговор. Трошкове обраде Уговора као и евен30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Служ- туалне трошкове пореза на промет некретнина сноси
бени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и општина Бијељина.
118/05) и члана 35. алинеја 12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
Члан 4.
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да
одржаној дана 17. новембра 2010. године, д о н и ј е л а је
закључи Уговор о замјени некретнина из члана 1. ове
Одлуке, по прибављеном Мишљењу ПравобранилашОДЛУКУ
тва Републике Српске - Сједиште замјеника у БијељиО ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА ИЗМЕЂУ
ни.
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА И СРПСКЕ

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ СВ.ПЕТРА И ПАВЛА
ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ

Члан 5.

На некретнинама изчлана1.ове Одлуке код РГУ
Подручнајединица Бијељина извршиће се упис права
посједа у корист уговарача са дијелом 1/1, a y ЗемљишОвом Одлуком врши се замјена некретнина изнокњижној канцеларији Основног суда у Бијељини између Општине Бијељина и Српске православне цркве
вршиће се упис права својине у корист уговарача са
Св. Петра и Павла Горњи Драгаљевац.
дијелом 1/1.
Члан 1.

Општина Бијељина даје у замјену Српској правоЧлан 6.
славној цркви Св.Петра и Павла Горњи Драгаљевац некретнине означене као:
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
• кч. бр. 970/1 зв. „Јагодњак” у нарави њива 5. клаобјављивања
у “Службеном гласнику општине Бијељисе површине 6637м2 и њива 6. класе површине
на”.
1538м2 што укупно износи 8175м2, уписана у зк.ул.
бр. 287 к.о. Драгаљевац Горњи у ком је општина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Бијељина уписана са правом располагања са дијелом 1/1, а што одговара некретнинама означеним
Број: 01-022-92/10
П Р Е Д С Ј Е Д НИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
као кч.бр. 970/1 зв. “Јагодњак” у нарави њива 5.
Датум, 17. 11. 2010. године
Драган Ђурђевић, с. р.
класе површине 6637м2 и њива 6. класе површине 1538м2 што укупно износи 8175м2 уписана у пл.
бр.369 к.о. Драгаљевац Горњи у ком је општина
Бијељина уписана са правом посједаса дијелом 1/1.
Српска православна црква Св.Петра и Павла
Горњи Драгаљевац даје у замјену општини Бијељина

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 35. Ста-
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тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 17. новембра 2010.
године, д о н и ј е л а је

тута општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05-и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 17. новембра 2010.
године, д о н и ј е л а је

ОД Л У К У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЗГРАДЕ
ОБРАЗОВАЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„СВЕТИ САВА” БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ У ФУНКЦИЈУ И ДОДЈЕЛИ
НА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОЈ ЗДРАСТВЕНОЈ
УСТАНОВИ АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У
ДВОРОВИМА

Члан 1.
Овом Одлуком општина Бијељина даје на коришћење Основној школи “Свети Сава” Бијељина некретнине које се налазе у Улици Светог Саве број 24,
означене као к.ч. број 2184/2 у нарави зграда образовања површине 263 м2 уписана у зк. уложак број 6608,
к.о. Бијељина 1 и зк. улошку број 12179, к.о. Бијељина
1 у којим је општина Бијељина уписана са правом располагања са дијелом 1/1, а што одговара непокретности означеној као к.ч. број 2184/2 у нарави зграда образовања површине 263 м2 уписаној у Лист непокретности
број 6990, к.о. Бијељина 1 у ком је општина Бијељина
уписана као корисник са дијелом 1/1.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се учешће општине
Бијељина и Јавној здраственој установи Апотека „Семберија” Бијељина у доградњи зграде здраствене дјелатоности намијењене за апотеку, димензија 8,5 х 9,06 +
2,51 х 1,0 метара, спратности приземље + 0.

Укупна вриједност доградње зграде здраствене
дјелатности намијењене за апотеку у Дворовима према
пројектној документацији износи 97.338,47 KM, која се
гради на земљишту означеном као к.ч. број 679/1 у нарави двориште и њива 3 класе укупне површине 4542
Члан 2.
м2 уписана у зк уложак број 3269, к.о. Дворови у ком је
општина Бијељина уписана са правом располагања са
Право коришћења некретнине из члана 1. ове Од- дијелом 1/1, а што одговара непокретности означеној
луке даје се без накнаде и неће се књижити у катастар- као к.ч. број 679/1 уписаној у Лист непокретности број
ској и земљишнокњижној евиденцији некретнина.
12, к.о. Дворови.
Напријед наведену некретнину Основна школа
“Свети Сава” Бијељина користит ће за обављање регисОпштина Бијељина на име доградње зграде здратроване дјелатности.
ствене дјелатности у Дворовима уложила је 34.934,48
KM (објекат озидан и покривен, без извођења унутраЧлан 3.
шњих преградних зидова).
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да на
Обавезује се ЈЗУ Апотека „Семберија” Бијељина
основу ове Одлуке са Основном школом „Свети Сава” да на име завршетка доградње уложи потребна средБијељина закључи уговор о коришћењу некретнине ства до завршетка објекта апотеке у складу са пројектиз члана 1. ове Одлуке, којим ће се регулисати права и ном документацијом и његовог стављања у функцију.
обавезе уговорних страна.
Члан 4.

Члан 2.

Овом Одлуком општина Бијељина, као оснивач
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана ЈЗУ Апотека „Семберија” Бијељина, даје истој на кообјављивања у “Службеном гласнику општине Бијељи- ришћење дограђени дио објекта здраствене дјелатносна”.
ти саграђен на земљишту означеном као к.ч. број 679/1
у нарави двориште и њива 3. класе укупне површине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
4542 м2 уписана у зк. уложак број 3269, к.о. Дворови у
ком је општина Бијељина уписана са правом располаБрој: 01-022-93/10
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
гања са дијелом 1/1, а што одговара непокретности озБијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 11. 2010. године
Драган Ђурђевић, с. р.
наченој као к.ч. број 679/1 уписаној у Лист непокретности број 12, к.о. Дворови.

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 35. Ста-

Право коришћења некретнине из става 1. овог
члана даје се без накнаде и неће се књижити у катастарској и земљишнокњижној евиденцији некретнина.
Напријед наведену некретнину ЈЗУ Апотека
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„Семберија” Бијељина ће користити за обављање регис- 6/05 и 6/06) и члана 35. став 2. Закона о пољопривредтроване дјелатности.
ном земљишту („Службени гласник Републике Српске”, број: 93/06 и 14/10), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 17. новембра2010. године,
Члан 3.
д о н и ј е л а је
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да на
основу ове Одлуке са ЈЗУ Апотека „Семберија” БијељиОДЛУКУ
на закључи уговор о коришћењу некретнине из члана 2.
О ПРИВОЂЕЊУ НАМЈЕНЕ КУЛТУРИ
ове Одлуке, којим ће се регулисати права и обавезе угоПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ворних страна.
Члан 1.

Члан 4.

Овом Одлуком приводи се намјени култури
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана пољопривредно земљиште означено као дио к. ч. број
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељи- 6418, површине 3000 м2, у табли број 172, дио к.ч. број
на”.
3336, површине 4500 м2, у табли број 24, к.о. Доње
Црњелово.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-89/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

Ha основу члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 17. новембра2010. године, д о н и ј е л а
је

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-95/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ВОДОПРИВРЕДНИМ НАКНАДАМА

Ha основу члана 2.12., 2.14. и 2.15. Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и
Члан 1.
32/10), члана 2, 7, 8. и 9. Упутства о утврђивању кваПрестаје да важи Одлука о водопривредним нак- лификација, броја и именовању чланова Општинске
надама (“Службени гласник општине Бијељина”, број: изборне комисије, Изборне комисије Града Бања Луке, Изборне комисије Града Мостара и Изборне коми29/06 и 37/08).
сије Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник БиХ”,
број: 9/10 и 37/10) и члана 35. Статута општине БијељиЧлан 2.
на (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељи- одржаној дана 17. новембра 2010. године, д о н и ј е л а је
на”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-94/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
I

Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за именовање чланова Општинске изборне комисије Бијељина.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
У Општинску изборну комисију Бијељина име42/05 и 118/06), члана 35. Статута општине Бијељи- нују се три (3) члана и то: два (2) члана из реда бошњачна („Службени гласник Републике Српске”, број: 5/05, ког народа и један (1) члан из српског народа.
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Састав Општинске изборне комисије треба бити мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној
јединици за коју се орган надлежан за провођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва проведеном на државном нивоу.
У састав Општинске изборне комисије настојати
обезбиједити да број чланова мање заступљеног пола
буде најмање 1/3 од укупног броја чланова Комисије.
II
Услови које кандидат мора испуњавати:
ОПШТИ УСЛОВИ
• Да је лице са правом гласа - лица старија од 18 година,
• да је лице са одговарајућом стручном спремом и
искуством у спровођењу избора.
Кандидат не може бити лице:
1. које се не може кандидовати у смислу одредби
чланова 1.6, 1.7. и 1.7а. Изборног законаБиХ;
2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или
члан извршног одбора или главног одбора);
3. које је носилац изабраног мандата или је члан
извршног органа власти, осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона БиХ;
4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти; и
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа
за коју је лично одговорно, у последње четири
(4) године, рачунајући од дана правоснажности
одлуке.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ

18. 11. 2010.

МАНДАТ
Члановима Општинске изборне комисије мандат
траје седам (7) година и тече од дана давања салганости
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на
Одлуку о именовању Општинске изборне комисије донијету од стране Скупштине општине.
СТАТУС
Чланови Општинске изборне комисије не заснивају радни однос. Чланови Општинске изборне комисије имају право на сталну мјесечну накнаду за свој рад
у складу са Одредбама Закона и Одлуке Скупштине
општине.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Еуро Блиц”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 са назнаком “Комисија за именовање чланова
Општинске изборне комисије”.
ОБЈАВА ОГЛАСА
Јавни оглас ће се објавити у “Службеном гласнику општине Бијељина”, “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Еуро Блиц”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-96/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

Ha основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
• Да има пребивалиште у општини за коју се име(„Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03),
нује Изборна комисија,
члана 7. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација,
• да има завршен правни факултет, односно VII/1
степен стручне спреме, друштвеног смјера или за- броја и имемовању чланова опћинске изборне комисије
и изборне комисије Града Бања Лука, изборне комисивршену вишу школу односно VI/1 степен стручне
је града Мостара и изборне Комисије Брчко Дистрикта
спреме друштвеног смјера,
БиХ
(„Службени гласник БиХ”, број: 9/10 и 37/10) и чла• да посједује искуство у провођењу избора.
на 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник
Под искуством у провођењу избора подразумије- општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 17. нова се:
вембра 2010. године, д о н и ј е л а је
а) чланство у изборној комисји,
б) чланство у бирачком одбору,
РЈЕШЕЊЕ
в) рад у стручним органима који су пружали помоћ
у провођењу избора и
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
г) објављивање стручних и научних радова из обЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
ласти избора.
КОМИСИЈЕ
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1. У Комисију за избор чланова Општинске из- радно вријеме.
борне комисије Бијељина, именују се:
IV

1) Боро Ђокић
2) Цица Радишић

Ова Одлука објавиће се у “Службеном гласнику
општине Бијељина”

3) Драгана Љубојевић
4) Амира Воденчаревић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

5) Радомир Његуш
2. Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом о министарским, владинм и другим именовањима у Републици Српској размотри пријаве приспјеле
на конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне информације о кандидатима,
обави интервјуе и након тога предложи ранг листу са
кандидатима као и предлог акта за именовање чланова Општинске изборне комисије Бијељина Скупштини општине на разматрање и доношење акта за избор и
именовање.
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-73/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

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

Број: 02-014-1-1251/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,12/09 и 60/10)
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 :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке СКП-56/10
I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о наУ складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празници- бавци, а која се односи на набавку услуга :Израда елама Републике Српске („Службени гласник Републике бората за асфалтирање улица и путева, понуде су досСрпске”, број 43/07), Начелник општине Бијељина, дана тавили следећи понуђачи:
17. новембра 2010.године, д о н и о је следећу
1. ДОО „Институт за путеве” Бијељина
2. ЈП „Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина

ОДЛУКУ
о радном времену за Дан успостављања Општег
оквирног споразума за мир у БиХ

3. ДОО „Бук промет” Бијељина
II

I
У недјељу 21. новембра 2010.године, ради задовољења неопходних потреба грађана, могу радити само
продавнице са прехрамбеном робом и то у времену од
07:00 до 10:00 сати.
II
Сервисне службе АД „Комуналац” Бијељина и
АД Водовод и канализација” Бијељина у дан празника
ће имати дежурства.
III
Апотеке, ветеринарске амбуланте и продавнице
погребне опреме у дан празника могу радити редовно

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове нредвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
Бијељина

19.975,06 KM

2.

ДОО „Институт за путеве“
Бијељина

21.068,41 KM

3.

ДОО „Бук промет“
Бијељина

21.460,14 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
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ЈП „Дирекција за изградњу и развој града “Бијељина ,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
19.975,06 KM

18. 11. 2010.

ДОО “Пројектоградња” Братунац,
са понуђеном цијсном у бруто износу од:
4.713,74 KM

III

IV

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

Против ове одлуке дозвољен је 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.

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

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-218/10
Бијељина,
Датум, 16. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-404-224/10
Бијељина,
Датум, 16. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 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 :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке БиЗ-н-06-al/lO

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке СО-03/10

I

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а
која се односи на набавку радова: Продужетак рока, извођење вишка радова и утврђивање мањка радова на реконструкцији кровног покривача и санацији оштећења
насталих усљед елементарних непогода на вишепородичном стамбеном објекту у Јањи,Анекс 1 на уговор
бр.02-404-195/10 од 18.10,2010.године., сходно Закону,
позван је извођач радова из основног уговора:

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објаљивањем обавјештења о набавци, а која се односи на набавку роба :” Обезбјеђење
термина у радио ирограму за представнике законодавне и извршне власти општине Бијељина током 2011.и
2012.године”, понуде су доставили следећи понуђачи:

ДОО”Пројектоградња” Братунац
II

1. ДОО „ Радио телевизија Слобомир” Бијељина
2. ДОО „ MB Company” Бијељина
3. ДОО „ Панорама прес”Бијељина
4. ДОО „ РТВ БН” Бијељина
II

Након разматрања приспјеле понуде установљено
Након разматрања приспјелих понуда установљеје да иста испуњава услове из тендерске документације, но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерте је након извршених преговора прихваћена понуда
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
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теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће ”Одржавање јавне расвјете у граду Бијељина и осталим
понуде извршено вредновање,
насељеним мјестима на подручју општине Бијељина”
понуду је доставио :
1.

ДОО „MB Company”
Бијељина

20.884,50 KM

2.

ДОО „Радио телевизија Слобомир“
Бијељина

25.200,00 KM

II

3.

ДОО „РТВ БН“
Бијељина

28.255,50 KM

4.

ДОО „Панорама прес“
Бијељина

29.484,00 KM

Након отварања понуде, установљено је да иста
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом. На основу Записника Начелника општине о неприхватању препоруке Комисије број: 02-404-191/10 од
01.11.2010. године извршено је вредновање на основу
критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде и оцијењено је да је најповољнији понуђач
којим ће се додијелити оквирни споразум:

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „МВ Company” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
20.884,50 KM

Д.О.О. “Телефонија Видаковић” Добој

Д.О.О. “ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ” ДОБОЈ

III

III

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

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.

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

IV

IV

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-208/10
Бијељина,
Датум, 08. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) 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:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА број:СКП02-п1/10
I
У поступку јавне набавке услуга путем отовореног поступка са закључивањем оквирног споразума :

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-191/10
Бијељина,
Датум, 05. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) 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 :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке ПП-07/10
I
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског захтјева са додатним оијављивањем оба-
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вјештења о набавци: “Вршење јесење систематске дераHa основу члана 72. Закона о лаокалној самоупратизације на подручју општине Бијељина у 2010.години” ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и ^2/05), чллана 38. За, понуде су доставили следећи понуђачи:
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и
1. ДОО „Санитација” Бијељина
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
2. ДОО „ Еко-бел” Лакташи
и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
3. ДОО „ЛД Екозаштита” Бијељина
Начелник општине д о н о с и :
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуде ДОО “Санитација”Бијељина и ДОО
“Еко-бел Лакташи нису испинуле услове предвиђене
тендерском документацијом. Понуда ДОО “Санитација” Бијељина није испунила услове предвиђене тачком 6.4. тендерске документације из разлога што је
сертификат Факултета ветеринарске медицине из Београда о обучености за рад на име Радовановић Свјетлане издат 27.02.2009.године са роком важења од 12 мјесеци, истекао 27.02.2010.године.
Понуда ДОО “Еко-бел” Лакташи није испунила услове предвиђене тачком 6.1. тендерске документације из разлога што члан конзорцијума ДОО
“Санитација”Зворник није дсставио Изјаву да понуђач
није кажњаван за привредни преступ, злоупетребу писаних уговора, чезаконито стицане добити или било које казнено дјело из основе злоупотребе прописа о
чословању у последњих 5 година. У техничкој спецификацији са обрасцима за давање цијена лонуђач није
навео називе препарата којим би вршио дератизацију,
што је тражено Анексом 3 гендерске документације.
Понуда ДОО ”ЛД Екозаштита” Бијељина у потпуности је испунила услове предвиђене тендерском документацијом ,те је на основу наведеног критеријума
- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена понуда:
ДОО “ЛД Екозаштита” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
38.136,00 KM
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику општине, а може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласчику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-216/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке ОП-15/10
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објаљивањем обавјештења о набавци, а која се односи на набавку роба :”Набавка роба
за одржавање хигијене просторија и објеката Административне службе општине Бијељина током 2011.године”, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ Јовановић комерц” Бијељина
2. ДОО „ Еуросан” Бања Лука
3. ДОО „ Мојић” Бијељина
4. ДОО „ АБН” Велика Обарска
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цчјена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.

ДОО „Јовановић комерц“ Бијељина

17.631,00 KM

2.

ДОО „АБН“ Велика Обарска

18.079,50 KM

3.

ДОО „Мојић“ Бијељина

19.405,90 KM

4.

ДОО „Еуросан“ Бања Лука

26.887,50 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО,,Јовановић комерц” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
17.631,00 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.

18. 11. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-209/10
Бијељина,
Датум, 18. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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дину. Буџетска ставка са које обезбјеђују наведена финансијска средства је: “Средства за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева-зимска служба
и комунална инфраструктура”, економски код 613 900,
потрошачкајединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести кроз поступак конкурентског захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.

V
Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
Предвиђени рок за реализацију радова је од дана
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама закључења уговора до 31.03.2011. године.
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
VI
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (“Службени гласник општине БијељиКритеријум који ће се примјењивати при избору
на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:
СКП-62 (2 ЛОТА)/10

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

I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
СКП-62 (2 ЛОТА)/10
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка сљедећих радова: Радови на санацији ударних
асфалтних рупа на подручју општине Бијељина у зимском периоду.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-222/10
Бијељина,
Датум, 08. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Јавна набавака је подијељена у два лота, и от:
Лот 1- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у граду Бијљини и Јањи у зимском периоду,
Лот 2- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Бијељина у зимском
периоду.
III

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), 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, 12/09 и 60/10) 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 :

ОДЛУКУ

Предвиђени максимални износ бруто средстаО ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
ва за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM (Лот 1
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-16/10
= 10.000,00 KM и Лот 2 = 20.000,00 KM). Средстава за
Лот 1 у износу од 5.000,00 KM се обезбјеђују из буџеI
та општине за 2010. годину, а износ од 5.000,00 KM из
буџета за 2011. годину. Средстава за Лот 2 у износу од
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
10.000,00 KM ce обезбјеђују из буџета општине за 2010.
шифром: СКП-16/10
годину, а износ од 10.000,00 KM из буџета за 2011. го-
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II

кама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09 и
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по- 60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
слове и заштиту животне средине вршиће се јавна на- услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељибавка радова под називом: Подизање заштитног зеленог на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :
појаса између еко-депоније и саобраћајнице обилазница
друга фаза.
ОДЛУКУ
III

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА шифра: ОП-18/10

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

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуге под
Средства у износу од 30.000,00 KM ће се обезбијешифром: ОП-18/10
дити из буџета за 2010. годину, a средства у износу од
30,000.00 KM из буџета за 2011. годину. Буџетска ставII
ка са које се обезбјеђују наведена финасијска средства
је: “Средства за финансирање комуналне потрошње” ,
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
економски код: 613 900, потрошачкајединица: 0005170.
се јавна набавка услуга под називом: Пружање услуга
ручка/вечере и преноћишта током 2011. године из фонIV
да репрезентације за госте, званичнике институција и
организација и другим лицима којима се указује гостоЗа предметну јавну набавку спровешће се конпримство у ресторанима на подручју општине Бијељикурентски захтјев са додатним објављивањем обана.
вјештења о набавци.
III

V

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
Критеријум који ће се примјењивати при избору
реализацију јавне набавке је 108.000,00 KM. Средства
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички заће се обезбиједити из буџета општине за 2011. годину,
довољавајуће понуде.
и то:
VI
Предвиђени рок за реализацију радова је од дана
закључења уговора до краја садне сезоне 2010, 2011. 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: 02-404-221/10
Бијељина,
Датум, 08. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набав-

• 15.000,00 KM ca буџетске ставке “Трошкови репрезентације” економски код 613 900; потрошачка
јединица 0005110,
• 37.000,00 KM ca буџетске ставке “Трошкови
обиљежавања манифестација, значајни датуми” економски код 613 900; потрошачка јединица
0005110,
• 25.000,00 KM ca буџетске ставке “Трошкови репрезентације” економски код 613 900; потрошачка
јединица 0005120,
• 3.500,00 KM ca буџетске ставке “Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе” економски код 613 900; потрошачкајединица 0005150,
• 3.500,00 KM ca буџетске ставке „Непоменуте услуге-материјални трошкови службе” економски
код 613 900; потрошачкајединица 0005160,
• 3.500,00 KM ca буџетске ставке „Непоменуте услуге-материјални трошкови службе”
економски код 613 900; потрошачкајединица
0005170,
• 3.000,00 KM ca буџетске ставке „Непоменуте услуге-материјални трошкови службе” економски
код 613 900; потрошачка јединица 0005140,

18. 11. 2010.
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• 3.500,00 KM ca буџетске ставке „Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе” економски код 613 900; потрошачка јединица 0005210,

60/10) 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 :

• 3.500,00 KM ca буџетске ставке „Остале уговорене услуге-материјални трошкови
службе” економски код 613 900; потрошачка јединица 0005220,

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА шифра: ОП-17 (3 ЛОТА)/10

• 3.500,00 KM ca буџетске ставке „Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе” економски код 613 900; потрошачка јединица 0005180

I

• 3.500,00 KM ca буџетске ставке „Остале уговорене услуге-материјални трошкови
службе” економски код 613 900; потрошачка јединица 0005130 и
• 3.500,00 KM ca буџетске ставке „Остале уговорене услуге-материјални трошкови службе” економски код 613 900; потрошачка јединица 0005240.
IV
Предметна јавна набавка услуга ће се спровести
кроз отворени поступак.
V
Предвиђени рок за реализацију услугаје од
01.01.2011. до 31.12.2011. године.
VI

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
ОП-17 (3 ЛОТА)/10.
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка сљедећих роба: Набавка штампаних
образаца за потребе АСО Бијељина током 2011. и 2012.
године, набавка канцеларијског материјала за потребе
АСО Бијељина током 2011. и 2012. године и пружање
услуга штампања општинског службеног гласника у
2011. и 2012. години.
Јавна набавка је подијељена у три лота, и то:
Лот 1- Набавка штампаних образаца за потребе АСО
Бијељина током 2011. и 2012. године,
Лот 2- Набавка канцеларијског материјала за потребе
АСО Бијељина током 2011. и 2012. године,
Лот 3- пружање услуга штампања општинског службеног гласника у 2011. и 2012. години.
III

Критеријум који ће се примјењивати при избору
Предвиђени максимални износ бруто средстанајповољнијег понуђача је најнижа цијена технички зава
за
реализацију јавне набавке је 346.000,00 KM.
довољавајуће понуде.
(Лот 1=90.000,00 KM, Лот 2= 220.000,00 KM и Лот
3=36.000,00 KM).
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: 02-404-219/10
Бијељина,
Датум, 08. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09 и

Средства за Лот 1 у износу од 35.000,00 KM
ce обезбјеђују из буџета општине за 2011. годину и
35.000,00 KM из буџета за 2012. годину, са буџетске
ставке: “Набавка материјала”, економски код: 613400,
потрошачка јединица 0005240. За исти Лот износ од
10.000,00 KM ce обезбјеђује из буџета општине за 2011.
годину и 10.000,00 KM из буџета за 2012. годину, са
буџетске ставке: “Уговорене услуге”, економски код:
613900, потрошачка јединица 0005240.
Средства за Лот 2 у износу од 110,000,00 KM ce
обезбјеђују из буџета општине за 2011. годину, а износ
од 110.000,00 KM из буџета за 2012. годину, са буџетске
ставке: “Набавка материјала”, економски код: 613400,
потрошачка јединица 0005240.
Средства за Лот 3 у износу од 18,000,00 KM ce
обезбјеђују из буџета општине за 2011. годину, а износ
од 18.000,00 KM из буџета за 2012. годину, са буџетске
ставке: “Уговорене услуге”, економски код: 613900, потрошачка јединица 0005240.
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IV

Предметна јавна набавка роба ће се спровести
кроз отворени поступак.
V
Предвиђени рокза испоруку робаје од 01.01.2011.
до 31.12.2012. године.
VI

18. 11. 2010.

ментарних непогода на вишепородичном стамбеном
објекту у Јањи - АНЕКС 1 на уговор бр. 02-404-195/10
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 10.000,00 KM. Средства
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
буџетске ставке: “Набавка грађевинских објеката”, економски код: 821 200, потрошачкајединица: 0005180.

IV
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички заПредметна јавна набавка ће се спровести кроз
довољавајуће понуде.
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о
набавци.
VII
V
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебно! рјешења.
Предвиђени рок за реализацију радова је 10 (десет) дана од дана истека рока који одређен основним
VIII
уговором.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-220/10
Бијељина,
Датум, 08. 11. 2010. године

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

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

VIII
Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набав- објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељикама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, на”.
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
услуга и радова (“Службени гласник општине БијељиБрој: 02-404-224/10
НАЧЕЛНИК
на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БИЗ-Н-06-А1/10
I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
БИЗ-Н-06-А1/10
II
За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка радова под
називом: Продужење рока, извођење вишка радова и
утврђивање мањка радова на реконструкцији кровног
покривача и санацији оштећења насталих усљед еле-

Бијељина,
Датум, 12. 11. 2010. године

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09 и
60/10) 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 :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА шифра: ОП-04/10

18. 11. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
ОП-04/10
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка роба под називом: Набавка путничког
аутомобила за потребе Скупштине општине Бијељина.
III
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услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА шифра:ОП-21 (2 ЛОТА)/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под
шифром: ОП-21 (2 ЛОТА)/10

II
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 95.000,00 KM. Ср едства
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
ће се обезбиједити из буџета општине за 2011. годину,
јавна набавка услуга под називом: Осигурање имовине и
са буџетске ставке: “Набавка опреме за Администралица АСО Бијељина и осигурање и регистрација службетивну службу и Скупштину”, економски код 821300,
них аутомобила АСО Бијељина током 2011. године.
потрошачка јединица 0005240.
III

IV

Предвиђени максимални износ бруто средстаПредметна јавна набавка ће се спровести кроз отва за реализацију јавне набавке је 35.000,00 KM (Лот
ворени поступак.
1=23.000,00 KM и Лот 2=12.000,00 KM). Сред ства ће
се обезбиједити из буџета општине за 2011. годину, са
V
буџетске ставке: “Трошкови осигурања имовине-колективно осигурање”, економски код 613800, потрошачка
Предвиђени рок за испоруку роба је 7 (седам) дана
јединица 0005240.
од дана потписивања уговора.
IV

VI

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
Критеријум који ће се примјењивати при избору
поступак конкурентског захтјева са додатним објављинајповољнијег понуђача је најнижа цијена технички завањем обавјештења о набавци.
довољавајуће понуде.
V

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

Предвиђени рок за пружање услугаје од 01.01.2011.
до 31.12.2011. године.
VI

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-225/10
Бијељина,
Датум, 15. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Ha основу члана 72 Закона о локалној самоупобјавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
рави (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
кама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09 и Број: 02-404-226/10
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, Бијељина,
Датум, 15. 11. 2010. године

Мићо Мићић с. р.
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Службени гласник Општине Бијељина

18. 11. 2010.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоупра- објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
Број: 02-404-227/10
НАЧЕЛНИК
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, Датум, 16. 11. 2010. године
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: СО-06/10
I
Приступа се јавној набавци услуга под шифром:
СО-06/10
II
За потребе Скупштине општине вршиће се јавна набавка услуга под називом: Изнајмљивање бине са
расвјетом и озвучењем током 2011. године.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 50.000,00 KM.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09 и
60/10) 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 :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ДЦ-Н-44/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под
шифром: ДЦ-Н-44/10
II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
Средстава се обезбјеђују из буџета општине за
2011. годину са буџетске ставке “Трошкови обиљежа- вршиће се јавна набавка сљедећих услуга: Вршење усвања манифестација, значајни датуми”, економски код луге пројектантског надзора над извођењем радова на
изградњи Центра за културу - II фаза.
613900, потрошачка јединица 0005110
IV

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
поступак конкурентског захтјева са додатним објављи- реализацију јавне набавке је 14.500,00 KM. Дио предвиђених средстава, у износу од 2.500,00 KM, ће се обезвањем обавјештења о набавци.
биједити из буџета општине за 2010, а преостали износ
од 12.000,00 KM из буџета за 2011. годину. Буџеттска
V
ставка са које се обезбјеђују ова средства је: “ИнвестиПредвићени рок запружање услугаје од 01.01.2011. ције у културне установе-Дом културе и домови културе у мјесним заједницама, кредит и обавезнице” , екодо 31.12.2011. године.
номски: код 821200, потрошачкајединица: 0005210.
VI

IV
Критеријум који ће се примјењивати при избору
Јавна набавка ће се спровести кроз преговарачки
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички запоступак
без објављивања обавјештења о набавци.
довољавајуће понуде.
VII

V

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

Предвиђени рок за пружање услуга је од дана
закључења уговора до завршетка радова на II фаза.

VIII

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

Критеријум који ће се примјењивати при избору

18. 11. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

Број 23 - Страна 585
III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер су цијене свих прихватљивих понуда значајно веће
од буџета уговорног органа.
IV

VIII

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси
писменим путем у року од пет дана од дана
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
пријема
исте.
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-228/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 ,12/09 и 60/10)
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:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА у поступку јавне набавке ПУ-н-02/10
I
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци: ”Аерофотограметријско снимање“,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Геопут” Бања Лука
2. ДОО „Инфомап” Нови Град
3. ДОО „Гео-центар” Бања Лука

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-225/10
Бијељина,
Датум, 12. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 ,12/09 и 60/10) 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:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ОП-14/10
I

У поступку јавне набавке роба путем отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума :”Набавка роба за потребе чајне кухиње Административне
II
службе општине Бијељина током 2011. године и 2012.
Након разматрања приспјелих понуда установље- године” , понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Глобус” Дворови
но је да понуда ДОО „Гис софт” Брчко није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разII
лога што је доставио Увјерење о измиреним пореским
обавезама, плаћеним доприносима за здравствено и
Након разматрања приспјелих понуда установљепензионо осигурање, издато од надлежне институције
но
је
да
је понуда испунила услове предвиђене тендерса датумом измирења старијим од три мјесеца што је у
ском
документацијом.
супротности са тачком 6.6. тендерске документације.
Понуде ДОО „Геопут” Бања Лука, ДОО „ИнIII
фомап” Нови Град и ДОО „Геоцентар” Бања Дука у
потпуности су испуниле услове предвиђене тендерПоступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
ском документацијом.
4. ДОО „Гис софт” Брчко
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Службени гласник Општине Бијељина

18. 11. 2010.

1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
III
јер је број примљених прихватљивих понуда мањи од
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкреПослове секретара Комисије обавља Александар
тан уговор.
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове образовања, науке и културе у Административној
служби општине Бијељина.
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.

IV

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

Овлашћује се Комисија да. уколико се у једној
струци или категорији не прујави довољан број кандидата, предложи Начелнику општине повећање броја
стипендиста у другој струци или категорији.

V

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељи- објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
на“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-201/10
Бијељина,
Датум, 17. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана члана 6 и 7. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника („Службени гласник
општине Бијељина”, број 21/06. 27/07 и 22/09), Начелник
општине Бијељина д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У
НАСТАВНОЈ 2010/2011. ГОДИНИ
I
У Комисију за додјелу студентских стипендија у
наставној 2010/2011. години именују се:
1. Игор Остојић. предсједник ,
2. Амира Воденчаревић, члан и
3. Славица Лукић, члан .
II
Задатак Комисије је да изврши преглед приспјелих пријава за додјелу студентских стипендија у наставној 2010/2011. години, утврди ранг-листу кандидата. и у складу са Правилником о критеријумима и
поступку за стипендирање студената и ученика. финансирање научноистраживачког рада и награђивање
ученика и наставника. Начелнику општине поднесе
приједлог за додјелу студентских стипендија.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-77/10
Бијељина,
Датум, 11. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу рјешења број 02/3-372-46/10 од 08. 11.
2010. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
212 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “СЕРГЕЈА ЈЕСЕЊИНА 15” Ул: Сергеја Јесењина број: 15, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде “Сергеја Јесењина 15” Ул: Сергеја Јесењина број: 15,
Бијељина
Оснивачи: 19 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступа: Еркић Марко, прeдcједник Управног одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-46/10		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 08. 11. 2010. године
Симо Божић с. р.

18. 11. 2010.
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