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Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLII

27. јул 2006. ГОДИНЕ

На основу тачке 4. Смјерница за утврђивање
престанка мандата изабраних чланова органа власти
(“Службени гласник БиХ”, број 11/03) и члана 35.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 25. јула
2006. године д о н и ј е л а ј е с л е д е ћ у

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
I
Г. ЈОВИЧИЋ МИЛАДИНУ престаје мандат
одборника у Скупштини општине Бијељина са даном
21. јун 2006. године, као даном наступања разлога за
престанак мандата на функцију одборника у Скупштини
општине Бијељина.
II
Ову Одлуку са осталом документацијом доставити
Централној изборној комисији БиХ ради додјеле
замјенског мандата следећем квалификованом кандидату
са листе Савез независних социјалдемократа - СНСД Милорад Додик.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-55/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 07. 2006. године
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општине Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 25. јула
2006. године д о н и ј е л а ј е с л е д е ћ у

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
I
Г. ПЕРИЋ ДРАГАНУ престаје мандат одборника
у Скупштини општине Бијељина са даном 21. јун 2006.
године, као даном наступања разлога за престанак
мандата на функцију одборника у Скупштини општине
Бијељина.
II
Ову Одлуку са осталом документацијом доставити
Централној изборној комисији БиХ ради додјеле
замјенског мандата следећем квалификованом кандидату
са листе Социјалистичка партија Републике Српске.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-56/06		
Бијељина, 		
Датум, 25. 07. 2006. године

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

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

На основу тачке 4. Смјерница за утврђивање
престанка мандата изабраних чланова органа власти
(“Службени гласник БиХ”, број 11/03) и члана 35.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник

На основу члана 30. алинеја 8. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 9.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 25. јула
2006. године, д о н и ј е л а ј е
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О Д Л У К У
О СТИПЕНДИРАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Циљ доношења Одлуке

Ради подстицања ученика и студената за ширење
сопствених знања, стицања занимања и обезбеђивања
стручних кадрова који су неопходни у унапређивању
развоја Општине, помоћи талентованим ученицима и
студентима у развијању њихових стручних и других
способности, додатном вредновању постигнутих
успјеха током школовања те стварања услова за
задржавање и запошљавање младих стручних кадрова,
општина Бијељина обезбеђује средства за стипендирање
и награђивање ученика и студената који имају
пребивалиште на подручју општине Бијељина.
Члан 2.
Предмет Одлуке
Овом Одлуком уређује се стипендирање
редовних студената, ученика генерације и студената
последипломских студија који се образују у средњим
школама и високошколским установама у Босни и
Херцеговини и иностранству, те награђивање ученика
и наставника који су постигли запажене успјехе на
републичким, државним и међународним такмичењима
из различитих области знања.
II СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА
Члан 3.
Критеријуми за додјелу
(1) Општина Бијељина додјељује стипендије редовним студентима високошколских установа који се
школују ради стицања стручних звања и занимања
која су неопходна у привредним, друштвеним
и другим дјелатностима на подручју општине
Бијељина.
(2) У складу са претходним ставом овог члана,
у општини Бијељина обезбеђује се вођење
одговарајућих евиденција о исказаним потребама
за одређеним профилима занимања.
Члан 4.
Утврђивање броја и поступак за додјелу
(1) На основу расположивих евиденција и података
те исказаним потребама тржишта рада и локалне
заједнице, Начелник општине својим актом, прије
почетка наставне године, одређује врсте занимања
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и број студената који ће се стипендирати из буџета
општине Бијељина.
(2) Висина стипендија, критеријуми и поступак за
додјелу, као и права и обавезе студената којима
се додјељује стипендија, уређују се општим
актом Начелника општине и уговором о додјели
стипендије.
(3) Јавни конкурс за додјелу стипендија редовним
студентима објављује се на почетку наставне
године, након завршеног уписа на високошколске
установе.
III СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 5.
Стипендирање ученика генерације основних школа
(1) Ученицима основних школа на подручју општине
Бијељина који су проглашени ученицима
генерације, у складу са прописима и актима школе,
припада ученичка стипендија за школовање у
средњој школи.
(2) Стипендија из претходног става овог члана
припада по једном ученику сваке основне школе
на подручју општине Бијељина.
(3) Стипендије се додјељују након подношења доказа
о упису у средњу школу.
Члан 6.
Стипендирање ученика генерације средњих школа
(1) Ученици средњих школа на подручју општине
Бијељина који су проглашени ученицима
генерације, у складу са прописима и актима школе,
припада студентска стипендија за школовање на
високошколској установи.
(2) Стипендија из претходног става овог члана
припада по једном ученику сваке средње школе
на подручју општине Бијељина.
(3) Стипендије ће се додијелити након подношења
доказа о упису редовног студента на високошколску установу.
(4) Права и обавезе студената током школовања,
којима се додјељује стипендија у складу са
одредбама овог члана, уређују се уговором о
додјели стипендије.
Члан 7.
Стипендирање ученика са посебним потребама
(1) Ученицима са посебним потребама додјељује се
стипендија за школовање у основној и средњој
школи.
(2) Стипендија се додјељује након подношења доказа
о упису у школу.
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Члан 8.

Члан 12.

Утврђивање критеријума и висине стипендије

Једнократне новчане награде ученицима
и наставницима

Критеријуме за додјелу и одређивање висине
стипендије, у складу са члановима 5, 6. и 7. ове Одлуке
као и појединачне акте, доноси Начелник општине.
IV ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНО		 ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Члан 9.
Критеријуми
(1) У буџету општине Бијељина обезбјеђују се
средства за финансирање научно-истраживачког
рада за које надлежни општински орган процијени
да својом структуром и научним дометом
може допринијети напретку и развоју локалне
заједнице.
(2) Финансираће се искључиво израда завршних
научних саопштења (магистарски и докторски
радови).
Члан 10.
Одлучивање о додјели
(1) У складу са претходним чланом ове Одлуке,
Начелник општине одлучује о одабиру радова
који ће се финансирати и висини средстава која
ће се додијелити.
(2) Међусобна права и обавезе између Општине и
студента последипломских студија уређују се
општим актом Начелника општине и уговором о
додјели средстава за финансирањезавршног рада.

V НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
Члан 11.

(1) Ученицима основних и средњих школа и наставницима који су их припремали додјељује се
једнократна новчана награда за освојено једно
од прва три мјеста на републичким, државним
или међународним такмичењима из различитих
области знања .
(2) Наставницима који су добили унапређење у
струци ментор, савјетник и виши савјетник.
(3) Висина једнократне новчане награде као и
критеријуми за додјелу уређују се општим актом
Начелника општине.

VI ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 13.
Обезбеђење средстава у буџету
Средства за стипендирање студената, финансирање
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и
наставника, у складу са овом Одлуком, обезбеђују се у
буџету општине Бијељина.
Члан 14.
Ограничења и извјештавање
(1) Приликом одлучивања о висини стипендија
и награда које се додјељују у складу са овом
Одлуком, Начелник општине води рачуна о
висини средстава обезбеђених за ове намјене у
буџету општине Бијељина.
(2) Начелник општине је обавезан да најмање једном
годишње поднесе извјештај Скупштини општине
о коришћењу средстава буцета општине Бијељина
за намјене утврђене овом Одлуком.

Једнократне новчане награде ученицима генерације
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
(1) На крају наставне године, Начелник општине
додјељује једнократне новчане награде ученицима
генерације основних и средњих школа на подручју
Општине.
(2) Висина једнократне новчане награде утврђује се
посебним актом Начелник општине.
(3) Једнократне новчане награде из става 1. овог
члана могу се додијелити највише по једном
ученику сваке основне односно средње школе.

Члан 15.
Рок за доношење аката Начелника општине
Начелник општине ће у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке донијети опште акте за чије
доношење је овлашћен овом Одлуком.
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Члан 16.

Престанак важења претходне Одлуке
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о стипендирању студената (“Службени гласник
општине Бијељина “, број: 9/94 и 8/00).
Члан 17.
Ступање на снагу
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-60/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.07. 2006. године

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

На основу члана 53. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02) и
члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној дана 25. јула 2006. године, д о н и ј е л а
ј е
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к.ч. 1095//1 и долази до Улице Живојина Мишића
означене као к.ч. 5177/1, скреће у правцу запада, долази
до раскрснице гдје се спаја са Улицом Раје Бањичића.
Површина обухвата износи 52310 м2 (5.231 ха).
Члан 3.
План се односи на период од 2006. до 2015.
године.
Члан 4.
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.
Члан 5.
Средства за израду урбанистичког пројекта биће
обезбијеђена из буџета општине Бијељина за 2006.
годину.
Члан 6.
Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
Члан 7.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
“АУТОБУСКА И ЖЕЉЕЗНИЧКА
СТАНИЦА” У БИЈЕЉИНИ

Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде повјерена израда истог, а које је
регистровано за израду ове врсте планова.

Члан 1.

Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и подноси га Скупштини
општине Бијељина на усвајање.

Приступа се изради урбанистичког пројекта
“Аутобуска и жељезничка станица” у Бијељини у
површини од 5,23 ха.
Члан 2.
Планирани садржаји аутобуског и жељезничког
терминала налазе се на к.ч. 564 к.о. Бијељина 2. Са
западне стране граничи се са Улицом Раје Бањичића
у дужини од 45 м, затим са сјеверне стране са Улицом
Шабачких ђака означене као к.ч. 5176 к.о. Бијељина 2
у дужини од 591 м, затим излази на границу са к.ч. 743
и 742 укупне дужине 150 м, долази до Херцеговачке
улице к.ч. 1177 и иде ка југоистоку до к.ч. 1126 и даље
иде сјеверним катастарским међама парцела к.ч. 1127,
1130/1, 1130/2, 1131 укупне дужине 75 м, затим наставља
правцем југозапад границама парцела к.ч. 1125/1, 1122,
1121 дужине 75 м, те сјеверним катастарским међама

Члан 8.

Члан 9.
О нацрту урбанистичког пројекта обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе о нацрту
урбанистичког пројекта Носилац припреме плана
утврђује приједлог урбанистичког пројекта и исти
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан
је доставити образложење и све приједлоге и мишљења
прикупљена у току јавне расправе о нацрту плана.
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Члан 11.

Носилац припреме и организације плана дужан је да
у току израде плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање
ставова са свим чиниоцима израде плана.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-57/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.07. 2006. године

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

На основу члана 53. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02) и
члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној дана 25. јула 2006. године, д о н и ј е л а
ј е

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
БЛОКА НА УГЛУ УЛИЦА НЕЗНАНИХ
ЈУНАКА И ДУШАНА БАРАЊИНА У
ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
“ДАШНИЦА I“ У БИЈЕЉИНИ
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3.		 Извод из Р.П. Дашница 1 - План саобраћајне
инфраструктуре ......................................... р 1:1000
4.		 Постојеће стање - валоризација, намјена и
спратност постојеће физичке структуре ... р 1:500
5.		 Инжењерско-геолошка карта ..................... р 1:500
6.		 План просторне организације .................... р 1:500
7.		 Детаљно архитектонско урбанистичко рјешење
8.		 Идејни пројекат планираног стамбено-пословног
објекта - основе ........................................... р 1:200
8.1. Идејни пројекат планираног стамбено-пословног
објекта - пресјек и фасаде .......................... р 1:200
9.		 Идејни пројекат планираног стамбено-пословног
објекта - улични потез и аксонометрија ...... 1:500
10. Вањско уређење .......................................... р 1:500
11. Идејно рјешење инфраструктуре .............. р 1:500
Члан 3.
План је урађен у ДОО “Завод за урбанизам и
пројектовање Бијељина”, јула 2006. године.
Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-58/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.07. 2006. године

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

Члан 1.
Усваја се урбанистички пројекат стамбенопословног блока на углу улица Незнаних јунака и Душана
Барањина у оквиру регулационог плана “Дашница 1”
у Бијељини. Граница обухвата израде Урбанистичког
пројекта обухвата подручје планирања у укупној
површини од 9100 м2.
Члан 2.
План садржи:
1. Текстуални дио приједлога Урбанистичког
пројекта
2. Књига примједби на нацрт Пројекта са
одговорима на примједбе
3. Комплетан графички дио приједлога Урбанистичког пројекта који садржи карте:
1.		 Копија катастарског плана ....................... р 1:1000
2.		 Извод из Р.П. Дашница 1 - План просторне
организације .............................................. р 1:1000

На основу члана 92. став 4. Закона о уређењу
простора - Пречишћени текст (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 84/02) и члана 35. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 25. јула 2006.
године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
СТАТУСУ НЕЗАКОНИТО
ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о статусу незаконито изграђених
објеката (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
6/03, 2/04, 1/05, 6/05 и 1/06), члан 24. мијења се и гласи:
“Члан 24.
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Рок за подношење захтјева за трајно/привремено
задржавање незаконито изграђених грађевина продужава
се до 1. октобра 2006. године.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-59/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.07. 2006. године

Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: УРБАНИСТИЧКА
РЕГУЛАТИВА, конто 688160, позиција 62.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.

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

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 1 52/05) и члана 13. Правилника о набавци роба,
вршењу услуга и уступању радова ( “Сл. гласник општине
Бијељина”, број: 5/05), Одлуке о приступању измјени и
допуни дијела просторног плана општине Бијељина од
30.05.2006.године, Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

27. 07. 2006.

Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-58/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ПУ05/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за просторно уређење,
вршиће се набавка следеће УСЛУГЕ:
- ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА -

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 3.

Члан 1.

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

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ПУ06/06.

Члан 4.
Поступакјавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ
ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О
НАБАВЦИ.
Члан 5.
Поступак набавке ће се завршити најдаље до
10.08.2006.године, а завршетак пружања услуге се има
обавити најкасније до 31.08.2006.године.

Члан 2.
За потребе Одјељења за просторно уређење,
вршиће се набавка следеће УСЛУГЕ:
- ПРЕНОС УРБАНИСТИЧКИХ РЕОНА ЗА
ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА СА ПОСТОЈЕЋИХ
АНАЛОГНИХ ПЛАНОВА У ДИГИТАЛНУ ФОРМУ Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.

27. 07. 2006.
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Члан 4.

Члан 2.

Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до
10.08.2006.године, а завршетак пружања услуге се има
обавити најкасније до 20.09.2006.године.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следеће услуге:
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ТРЕЋЕ ДИОНИЦЕ
ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ГРАДА БИЈЕЉИНЕ
ОД РАСКРСНИЦЕ БИЈЕЉИНА - УГЉЕВИК ДО
РАСКРСНИЦЕ БИЈЕЉИНА - ЗВОРНИК, ПРИБЛИЖНЕ
ДУЖИНЕ 3,5 КМ.

Члан 6.

Члан 3.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: УРБАНИСТИЧКА
РЕГУЛАТИВА, конто 688160, позиција 62.

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

Члан 5.

Члан 7.

Члан 4.

Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 31.08. 2006. године, а завршетак радова
има се обавити у року од највише два мјесеца од дана
потписивања уговора.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Капиталне инвестиције
- Изградња и модернизација путне мреже, водоводне
мреже, н/н мреже, јавне расвјете, наставак градње
сјеверног прстена, конто: 688160, позиција: 62 б.
Члан 6.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-57/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и
19/05 и 52/05 ) и члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05 ), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова (“ Сл. гласник општине Бијељина “, број: 5/05),
Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. СКП -38/06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП
-38/06.

Поступак јавне набавке је ОТВОРЕНИ.
Члан 7.
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је: Економски најповољнија понуда у
смислу ниже наведених критеријума:
1)		 бруто цијена ............................................ 60 бодова
2)		 квалификациона структура стручних лица
запослених на неодређено вријеме која ће
директно учествовати на изради предметне
техничке документације ........................ 20 бодова
3)		 референтност - искуство понуђача на претходним
сличним пословима ................................ 20 бодова
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
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Члан 9.

Члан 3.

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

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији, јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму, док понуда понуђача
“Институт за економику“, Добој не испуњава опште
услове јер не посједује овјерен документ под редним
бројем 2. из тендерске документације тј. не посједује
овјерену копију рјешења о упису у судски регистар.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-646/06		
Бијељина, 		
Датум, 10.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 4.
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), Замјеник начелника
општине д о н о с и

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право да поднесе писмени приговор
у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
Члан 5.

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОДД - 07/06

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

Члан 1.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци за
услуге на изради Студије оправданости оснивања
Универзитета у Бијељини, понуде су доставили сљедећи,
унапријед позвани, понуђачи:
- ДОО “Ides”, Бијељина
- “Институт за економику”, Добој
-		 ДОО “Revifin”, Бијељина
- Факултет спољне трговине, Бијељина
Члан 2.
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да услове из тендерске документације
испуњавају сљедеће понуде:
- ДОО “Ides”, Бијељина
- ДОО “Revifin”, Бијељина
- Факултет спољне трговине, Бијељина.
гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијењено да је најповољнији понуђач за услуге из
претходног става сљедећи:
ДОО “Ides“, Бијељина

Број: 02-612-10/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОПП- 05/06
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци за
услуте евалуације у изради стратегије развоја општине
Бијељина, понуде су доставили сљедећи, унапријед
позвани, понуђачи:
- ДОО “Revidere”, Бијељина
- ДОО “Investment House”, Бијељина
- ДОО “Revifin”, Бијељина

27. 07. 2006.
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Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
понуде, гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијењено даје најповољнији понуђач за услуге из
претходног става сљедећи:
ДОО “Revidere”, Бијељина

Административне службе општине Бијељина-Одјељења
за борачко инвалидску заштиту и то:
- Извођење радова на изградњи темеља за стамбени
објекат тип “Б-10”, септичке јаме и водоводног шахта у
Јањи
пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Бук промет” Бијељина
2. ДОО “Бродац промет” Бијељина
3. ДОО “Зидар Живановић” Доња Трнова

Члан 3.

Члан 2

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији, јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму.
Члан 4.

Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса а на основу критеријума - најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено је да
је најповољнији понуђач:
-ДОО “Бук промет” Бијељина

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право да поднесе писмени приговор
у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-362-90/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.07. 2006. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ОБИЗ 03/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
На објављени јавни конкурс - јавну набавку бр.
ОБИЗ 03/06 у предмету набавке радова за потребе

Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене најниже цијене
технички задовољавајуће понуде (укупна цијена са ПДВом, рок извођења, те начина и услова плаћања).
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право поднијети писмени приговор
у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-620/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ОДД 08/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
На објављени јавни конкурс - јавну набавку
бр. ОДД 08/06 у предмету набавке радова за потребе
Административне службе општине Бијељина-Одјељења
за друштвене дјелатности и то:
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- Извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на санацији и адаптацији дијела објекта
“Ђачког дома” у Бијељини
пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Бук промет” Бијељина
2. ДОО “Бродац промет” Бијељина
3. ДОО “Зидар Живановић” Доња Трнова
Члан 2.
Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса а на основу критеријума - најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцјењено је да
је најповољнији понуђач:
-ДОО “Бук промет” Бијељина
Члан 3.

Административне службе општине Бијељина - Одјељења
за борачко инвалидску заштиту и то:
- Извођење радова на изградњи темеља за стамбени
објекат тип “Б-2”, септичкејаме и водоводног шахта у
Амајлијама
пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Бук промет” Бијељина
2. ДОО “Бродац промет” Бијељина
3. ДОО “Зидар Живановић”Доња Трнова
Члан 2.
Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса а на основу критеријума - најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцјењено је да
је најповољнији понуђач:
- ДОО “Бук промет” Бијељина

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцјењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене најниже цијене
технички задовољавајуће понуде (укупна цијена са ПДВом, рок извођења, те начина и услова плаћања).
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право поднијети писмени приговор
у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-665/06		
Бијељина, 		
Датум, 26.07. 2006. године

27. 07. 2006.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ОБИЗ 02/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцјењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене најниже цијене
технички задовољавајуће понуде (укупна цијена са ПДВом, рок извођења, те начина и услова плаћања).
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право поднијети писмени приговор
у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-621/06		
Бијељина, 		
Датум, 24.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

Члан 1.

Члан 1.

На објављени јавни конкурс - јавну набавку бр.
ОБИЗ 02/06 у предмету набавке радова за потребе

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СЗП
- 05 / 06.

27. 07. 2006.
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Члан 2.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих роба:
- Уговор о набавци мулти клима уређаја са
инвертером (гријање - хлађење), 6 комада, ради опремања
шалтер сале, канцеларије начелника опште управе као и
двије пријемне канцеларије.
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод 30.000,00
КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских средстава.
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На основу члана 18. Правилника о минималним
условима у погледу пословних протора, уређења и
опреме за обављање трговинске дјелатности ( “Службени
гласник Републике Српске”, број: 14/02) и члана
51. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина број: 5/05 и 6/06), Начелник општине
Бијељина, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ, УСЛОВА У ПОГЛЕДУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, УРЕЂЕЊА И
ОПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУЖНИХ И
ПРОИЗВОДНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 4.

I

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 11. 08. 2006. године, а роба се има набавити
- испоручити најкасније у року од 10 дана од дана
потписивања уговора.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
ОРГАНА УПРАВЕ, конто: 688 130, позиција 14 а,
раздјел: набавка основних средстава.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде.

Формира се Комисија за утврђивање испуњености
услова у погледу пословног простора, уређаја и опреме,
за обављање услужних и производних дјелатности у
саставу:
1.
2.
З.
4.
5.

ЈОВАНКА ЂАЛАМИЋ, предсједник
МИОДРАГ МИЛИНКОВИЋ, члан
МЛАЂЕН ЈОВАНОВИЋ, члан
ЂОРЂО ВУЈАНОВИЋ, члан
НЕЂО ВУКОВИЋ, члан
II

Задатак Комисије је да утврди испуњеност услова
у погледу пословног простора, уређаја и опреме за
обављање услужних и производних дјелатности. За
свој рад Комисија је одговорна Начелнику општине и
начелнику Одјељења за привреду и пољопривреду.
III

Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-32/06		
Бијељина, 		
Датум, 27.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Комисија се именује на период од 1 године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-215/06		
Бијељина, 		
Датум, 13.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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