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Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLIII
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09. мај 2007. ГОДИНЕ

На основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”, БРОЈ: 101/04 и 42/05), члана 12.став
1. тачка б. подтачка 4. и 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 :

ОДЛУКУ
у поступку јавне набавке број ИП- 01/07
I
У поступку јавне набавке радова и услуга :
Извршење рјешења Одјељења за инспекцијске послове
током 2007.године, путем отвореног поступка, понуде
су доставили следећи понуђачи:
- А.Д. ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да испуњава и опште и посебне услове из тендерске
документације.
III
За лот 1- Преглед инспекцијских узорака током
2007. године, понуде су доставили следећи понуђачи:
- А.Д. ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД, Бијељина
тако да се поступак прекида из разлога што је број
примљених прихватљивих понуда мањи од три и не
обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретни уговор.
Поступак за лот 1 се прекида до покретања новог
поступка.
IV
За лот 2 - Смјештање у карантин, отпремање
номадских стада и извршење осталих рјешења
ветеринарске инспекције током 2007.године, није
достављена ниједна понуда, тако да се поступак
прекида. Поступак за лот 2 се прекида до покретања
новог поступка.
V
За лот 3 - Извршење рјешења пољопривредне
инспекције током 2007. године није достављена ниједна
понуда, тако да се поступак прекида. Поступак за лот 3
се прекида до покретања новог поступка.
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VI

За лот 4 - Извршење рјсшења урбанистичкограђевинске инспекције о рушењу незаконито
изграђених објеката и рушења разлике радова током
2007. године, није достављена ниједна понуда, тако да
се поступак прекида. Поступак за лот 4 се прекида до
покретања новог поступка.
VII
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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-115/07		
Бијељина, 		
Датум, 27.04.2007. 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, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЛ1ОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ОП - 23/07
I
У поступку јавне набавке роба: Набавка
канцеларијског материјала за потребе Административне
службе општине Бијељина током 2007.године путем
отвореног поступка, понуде су доставили следећи
понуђачи:
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Члан 2.

1. ДОО “КОРОНА”, Бијељина
2. ДОО “МОЈИЋ”, Бијељина
3. СТР “МИНОЛТА”, Лопаре

Након разматрања понуде и вођења преговарачког
процеса прихваћена је понуда предузећа ДОО “БУК
ПРОМЕТ” Бијељина са бруто цијеном од 5.460,00 КМ

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из јавног огласа испуњавају све понуде,
гдје је након извршеног поступка врједновања према
критеријуму-економски најповољнија понуда у смислу
следећих критеријума: понуђена цијена и услови и
начин плаћања, оцијњено да је најповољнији понуђач
за набавку роба из претходног става са којим ће се
закључити оквирни споразум следећи:
ДОО “МОЈИЋ”, БИЈЕЉИНА
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.

Члан 3.
Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, не
прелази 50% вриједности основног Уговора и као таква
је прихватљива, јер одражава реално стање на тржишту
роба и радова.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-146/07		
Бијељина, 		
Датум, 02.05.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-108/07		
Бијељина, 		
Датум, 30.04.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”,број:101/04 и 42/05), члана
12.став 1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члан 41. 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 РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. СКП-37-лот 5-2/06
ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку Додатни радови на одржавању
улице Милована Глишића: Анекс главном Уговору број:
02-370-945/06 од 22.09.2006.године, а за вријеме трајања
радова на изградњи фекални канализације Анекс 2,
позван је, сходно закону, извођач радова из основног
уговора ДОО “ БУК ПРОМЕТ “ Бијељина.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП -13/07
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку радова:
Изградња водоводне мреже “Сјеверни прстен” Велика
Обарска-Батковић, Батковић-Остојићево, ОстојићевоГорњи Бродац-Доњи Бродац-Велино Село понуде су
доставили следећи понуђачи:
- ДОО “ХИГРА”, Бијељина
- АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
- АА КОМЕРЦ ДОО ПАЛЕ
- ДОО “БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
- ДОО “ИСКОП”, Источно Сарајево
- АД “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Бијељина
II
Комисија је на основу Записника Начелника
општине Бијељина БРОЈ:02-014-1-261/07 ОД 27.04.2007.
о разлозима неприхватања препоруке Комисије за
јавну набавку бр. СКП-13/07, из разлога хитности
потребе извођењаљ радова - Изградња водоводне мреже
“Сјеверни прстен” Велика Обарска-Батковић, Батковић-
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Остојићево, Остојићево-Горњи Бродац-Доњи БродацВелино Село, и мишљења да документација предвиђена
тачком 4. посебног дијела тенедерске документације
није пресудан услов за доказивање успјешности
извођења предметних радова, а цијенећи приложене
референс листе наведених понуђача, извршила
вредновање на основу критеријума:
1. Понуђена цијена........................................... 70 бодова
2. Услови и начин плаћања............................. 10 бодова
3. Рок извођења радова.................................... 10 бодова
4. Референса понуђача на истим
или сличним пословима������������������������������ 10 бодова
понуде следећих понуђача:
- ДОО “ХИГРА”, Бијељина
- ДОО “БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
- ДОО “ИСКОП”, Источно Сарајево
- АД “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Бијељина
и оцјењено је даје најповољнији понуђач за
набавку радова из претходног члана следећи:
ДОО “ХИГРА”, БИЈЕЉИНА са понуђеном
цијеном у бруто износу: 1.395,990,41 КМ
IV
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.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-89/07		
Бијељина, 		
Датум, 02.05.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 ) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-12 - п1/07
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова
под редним бројем: СКП-12 - п1/07
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II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се поновна јавна набавка радова:
Изградња и реконструкција јавне расвјете на
подручју општине Бијељина:
Лот 1: Изградња и реконструкција јавне расвјете
на подручју градских мјесних заједница
општине Бијељина:
Лот 2: Изградња и реконструкција јавне расвјете на
подручју сеоских мјесних заједница општине
Бијељина:
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 300.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 821 600.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирног
споразума.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 30.05.2007.године, а крајњи рок
завршетка је крај 2008.године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
избора извођача радова су:
1. Понуђена цијена������������������������������������������� 70 бодова
2. Специфично искуство��������������������������������� 10 бодова
3. Техничка опремљеност������������������������������� 10 бодова
4. Стручна квалификованост��������������������������� 7 бодова
5. Услови плаћања��������������������������������������������������3 бода
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-153/07		
Бијељина, 		
Датум, 03.05.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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На основу члана члана 72.3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05)
и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 13. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
општине Бијељина”, број:01/07), Начелник општине
доноси:

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. СКП-17 - п1/07
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова
под редним бројем: СКП-17 - п1/07
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се поновна јавна набавка радова:
Реконструкција и изградња нисконапонске електро
мреже на подручју општине Бијељина
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 250.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 821 600.
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VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-154/07		
Бијељина, 		
Датум, 03.05.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана члана 72. 3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05)
и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 13. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
општине Бијељина”, број:01/07), Начелник општине
доноси:

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
бр. СКП- 23 - п1/07
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга
под редним бројем: СКП-23 - п1/07
II

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

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се поновна јавна набавка услуга:
Уређење излазно - улазних путних праваца и
обале канала “Дашница” у градском подручју (кошење)
и чишћење дна канала.

V

III

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 30.05.2007. године, а крајњи рок
завршетка је крај 2008. године.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 50.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170,
економски код: 613 300.

IV

VI
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача су:
1. Понуђена цијена������������������������������������������� 70 бодова
2. Специфично искуство��������������������������������� 10 бодова
3. Техничка опремљеност������������������������������� 10 бодова
4. Стручна квалификованост���������������������������� 7 бодова
5. Услови плаћања��������������������������������������������������3 бода
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.

IV
За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

набавку

спровешће

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 10.05.2007. године, а крајњи рок
завршетка је 30. септембар 2007. године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати је најнижа
цијена економски најповољније понуде.

09. 05. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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VII

IV

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

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

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-155/07		
Бијељина, 		
Датум, 03.05.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл.
гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и
70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И УСЛУГА
бр. ИП- 01 - п1/07
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова и
услуга под редним бројем: ИП-01 -п1/07
II
За потребе Одјељења за инспекцијске послове,
вршиће се поновна јавна набавка радова и услуга:
Извршење рјешења Одјељења за инспекцијске
послове током 2007. године
Лот 1 - Преглед инспекцијских узорака током 2007.
године
Лот 2 - Смјештање у карантин, отпремање номад
ских стада и извршење осталих рјешења
ветеринарске инспекције током 2007. године
Лот 3 - Извршење рјешења пољопривредне инспек
ције током 2007. године
Лот 4 - Изршење рјешења урбанистичко-грађевинске
инспекције о рушењу незаконито изграђених
објеката и рушење разлике радова током
2007. године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 73.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Трошкови инспекцијских узорака, број
потрошачке јединице: 0005220, економски код: 613 900.

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15.06.2007.године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2007.године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег извођача радова и пружаоца
услуга су:
За Лот1:
- кориштење инстр. метода��������������������������� 50 бодова
- понуђена цијена�������������������������������������������� 30 бодова
- друмска удаљеност лабораторије од сједишта
Одјељења за инспекцијске послове�����������20 бодова
За Лот2, ЛотЗ и Лот4:
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-157/07		
Бијељина, 		
Датум, 08.05.2007. 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, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова “Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ПП -01-п1/07
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку услуга:
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Вршење хигијеничарске службе на подручју општине
Бијељина, понуде су доставили следећи понуђачи:
- Предузеће за запошљавање инвалида “Патриот” а.д.
- АД “Ветеринарска станица”, Бијељина
- Приватна ветеринарска амбуланта “Prima vet”, Јања
II
Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:
- АД “Ветеринарска станица”, Бијељина
- Приватна ветеринарска амбуланта “Prima vet”, Јања
док понуда понуђача Предузеће за запошљавање
инвалида “Патриот” а.д. Бијељина није доставило
одобрење Министарства пољопривреде, водопривреде
и шумарства за обављање ветеринарске дјелатности, а
овај докуменат је елиминаторан, те понуда истог није
вреднована.
III
Након извршеног поступка вредновања а на
основу критеријума који су дефинисани као најнижа
цијена (која чини збир појединачних цијена исказаних
на посебном обрасцу) одговарајуће понуде, оцјењено
је да је најповољнији понуђач за набавку и вршење
предметних услуга са којим ће се закључити оквирни
споразум за 2007. годину следећи:
ПРИВАТНА ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
“PRIMA VET”, ЈАЊА са понуђеном цијеном у бруто
износу : 966,42 КМ
IV
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.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-118/07		
Бијељина, 		
Датум, 07.05.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 36 Закона о заштити од пожара
(“Службени гласник РС, број: 16/95, 16/02 и 2/05),
Правилника службе у ватрогасним јединицама
(“Службени гласник РС”, број : 9/96) и члана 51. Статута

09. 05. 2007.

општине Бијељина (“Службени гласние општине
Бијељина”, број: 5/05 и 6/06.), Начелник општине
Бијељина, дана 30. априла 2007. године д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ВАТРОГАСНОГ
ДРУШТВА “ПОДРИЊЕ” ЈАЊА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјенама
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Ватрогасног друштва
“Подриње” Јања, број: 40/07, од 22.03.2007. године.
II
Правилник из тачке I овог Рјешења налази се у
прилогу овог Рјешења и чини његов саставни дио.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-3/07		
Бијељина, 		
Датум, 03.05.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 36 Закона о заштити од пожара
(“Службени гласник РС, број: 16/95, 16/02 и 2/05),
Правилника службе у ватрогасним јединицама
(“Службени гласник РС”, број : 9/96) и члана 51. Статута
општине Бијељина (“Службени гласние општине
Бијељина”, број: 5/05 и 6/06.), Начелник општине
Бијељина, дана 03. априла 2007. године д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ВАТРОГАСНОГ
ДРУШТВА “ПОДРИЊЕ” ЈАЊА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Ватрогасног друштва “Подриње” Јања, број: 92/03, од
19.12.2003. године.
II
Правилник из тачке I овог Рјешења налази се у
прилогу овог Рјешења и чини његов саставни дио.

09. 05. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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III

Члан 1.

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

У члану 36. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста у Административној
служби општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина “ број: 11/06, 16/06, 17/06, 22/06, 3/07 и 10/07 )
- Одјељак V-10 СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА,
пододјељак А-ОСЈЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ,
ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР, А.а.-СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ иза редног броја 2. додаје се редни број 3.
који гласи:
„3. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА
ПОСЛОВЕ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-023-4/07		
Бијељина, 		
Датум, 03.05.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 21 Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС, број: 17/92,11/93 и 21/96),
члана 51. Статута општине Бијељина (“Службени
гласние општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06.) и члана
16. Одлуке о оснивању Јавне установе Центр за културу
“Семберија” Бијљина (Службени гласник општине
Бијељина”, број 17/06 и 8/07), Начелник општине
Бијељина, дана ОЗ.априла 2007. године д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавне установе
Центар за културу “Семберија” Бијељина.
II
Правилник из тачке I овог Рјешења налази се у
прилогу овог Рјешења и чини његов саставни дио.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-023-1/07		
Бијељина, 		
Датум, 03.05.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ) и члана 51. алинеја 8. Статута општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина
дана 02. маја 2007. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Опис послова:
- рјешава по приговорима понуђача на одлуке
у поступку јавне набавке за које је надлежан
начелник општине,
- сарађује са Канцеларијом за разматрање жалби, у
жалбеном поступку незадовољних понуђача
пред другостепеним органом,
- припрема нацрте уговора у поступку реализације
јавних набавки роба, услуга и радова које се
у цјелини или дјелимично финансирају из
буџета општине Бијељина, организује њихово
закључивање и достављање свим странама,
- води евиденцију закључених уговора (са свим
прилозима - документима који су саставни дио
уговора), а проистекли су из поступка јавних
набавки,
- прати квалитет реализације закључених уговора
са аспекта заштите права и интереса набавног
органа (поштовање квалитета испоручених роба,
извршених услуга и изведених радова, рокова,
активирања банкарских гаранција и уговорених
казни), уз обавезу и одговорност да благовремено и
званично укаже на слабости и недостатке,
- води евиденцију бонитета добављача у смислу
систематичног вриједновања поузданости истих,
а који произилази из оцјене о успјешности
испоручених роба, извршених услуга или изведе
них радова,
- припема податке за мјесечне, периодичне и
годишње извјештаје,
- прати прописе везане за јавне набавке и
облигационе односе, присуствује семинарима
и другим облицима едуковања из предметних
области,
- врши идруге послове из дјелокруга рада по налогу
руководиоца службе или шефа Одсјека.
Одговорност:
- одговоран је за благовремено и квалитетно
извршење послова и радних задатака,
- одговоран је за правилну контролу и примјену
закона и других прописа који регулишу ову област,
као и за тачност пружених података,
- одговоран је за исправност и одржавање средстава,
за свој рад одговоран је шефу Одсјека.
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Службени гласник Општине Бијељина

Услови:
- ВСС, завршен правни факултет,
- 1 година радног искуства,
- положен стручни испит за рад у административној
служби,
- познавање рада на рачунару (програм за обраду
текста и табела, програми за рад са базама
података)”
Број извршилаца:
- један извршилац
Ранији редни бројеви 3. и 4. постају 4. и 5.
Члан 2.
У члану 36. Правилника - Одјељак V - 10.
СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА пододјељак
Г- СЛУЖБА ЗА КООРДИНАЦИЈУ РАДА МЈЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА иза редног броја 3. додаје се редни број 4.
који гласи:
„4. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА АДМИНИ
СТРАТИВНО-ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ РАДА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАЊА
Опис послива:
- помаже у припреми одржавања зборова грађана и
сједница Савјета мјесне заједнице Јања,
- учествује у обезбјеђивању вођења записника о раду
и изради аката Мјесне заједнице Јања,
- стара се о обезбјеђивању канцеларијског и другог
материјала потребног за рад Мјесне заједнице Јања,

09. 05. 2007.

- по потреби помаже у обезбјеђивању разних других
административно- техничких послова за потребе
Мјесне заједнице Јања.
- обавља и друге послове по налогу непосре
дног руководиоца.
Одговорност:
- одговоран је зазаконито, економично и ефикасно
извршавање повјерених послова, за свој рад
одговоран је непосредном руководиоцу.
Услови:
- IV степен стручне спреме, гимназија, економска,
управно-правног смјера или друга средња школа,
шест мјесеци радног искуства, положен стручни
испит за рад у административној служби.
Број извршилаца:
- 2 извршиоца
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”
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