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ГОДИНА XLIII     01. јун 2007. ГОДИНЕ БРОЈ 14/2007

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 42/05), 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: 1/07), 
Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП-47/07.

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка следећих услуга:

Израда пројектно техничке документације за 
изградњу хелидрома у Бијељини

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 3.500,00 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 821600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
КОНКУРЕНТСКИ ПОСТУПАК СА ДОДАТНИМ 
ОБЈАВЉИВАЊЕМ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.06.2007. године, а крајњи рок 
завршеткаје 01.07.2007. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-169/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 42/05), 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: 1/07), 
Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП-14/07.

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка следећих радова:

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА (СУФИНАНСИРАЊЕ 50%)

Редни 
број Локација извођења радова

Лот 1.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Дворови” Дворови, у улици 
Мајевичкој, од ПВЦ цијеви DN 100 mm у 

дужини од   Л = 233,00 м

Лот 2.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Дворови” Дворови, у насељу 
„Орашје”, од ПВЦ цијеви DN 140/125 и DN 

110/100 mm у дужини од Л =1.491,00 м
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Лот 3.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Ново насеље“ Бијељина, у улици 

Илије Гарашина и Пантелинској, од ПВЦ 
цијеви DN 90/80 mm у дужини од Л = 830,00 м

Лот 4.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „Патковача “ Патковача, КЧ 1298, 

од ПВЦ цијеви DN 90 гшп у дужини од 
Л = 214,00 м

Лот 5.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ” Лединци” Бијељина, у улици 

Семберских ратара, од ПВЦ цијеви DN 100 mm 
и DN 80 mm у дужини од Л = 234,00 м

Лот б.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Патковача” Патковача, блок VIII 
- КЧ 1413 и КЧ 1458, од ПВЦ цијеви DN 80 mm 

у дужини од Л = 170,00 м

Лот 7.
Проширење дијела водоводне мрежа на 

подручју МЗ „ Пучиле” Пучиле, КЧ 57, од ПВЦ 
цијеви DN 80 mm у дужини од Л = 94,00 м

Лот 8.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Дашница” Бијељина, у улици 

Раје Баничића, од ПВЦ цијеви DN 110/100 mm 
у дужини од Л= 378,00 м

Лот 9.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Богдановићи” Бијељина, у 

улици Козарачкој, од ПВЦ цијеви DN 90/80 mm 
у дужини од Л = 24,00 м

Лот 10.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Ново насеље” Бијељина, у улици 

Мике Боснић, од ПВЦ цијеви DN 90/80 mm у 
дужини од Л = 540,00 м

Лот 11.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Велика Обарска” Велика 
Обарска, насеље „Баир”, од ПВЦ цијеви 

DN 110 и DN 100 mm у дужини од Л = 634,00 м

Лот 12.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Дворови” Дворови, у улици 

Мајевичкој - КЧ 2052/7 и КЧ 2052/16, од ПВЦ 
цијеви DN 80 mm у дужини од Л = 54,00 м

Лот 13.
Проширење дијела водоводне мрежа на 

подручју МЗ „ Попови” Попови, од ПВЦ 
цијеви DN 110 mm у дужини од Л = 283,00 м

Лот 14.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Дворови” Дворови,насеље 

„Бакрачић”- КЧ 2891/6, од ПВЦ цијеви DN 
110/100 mm у дужини од Л = 120,00 м

Лот 15.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „Дашница 1” Бијељина, улица 

Фрушкогорска, од ПВЦ цијеви DN 100 
и DN 80 mm у дужини од Л = 412,00 м

Лот 16.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Вук Караџић” Бијељина,улица 
Војводе Петра Бојовића, од ПВЦ цијеви DN 

100 mm у дужини од Л = 544,00 м

Лот 17.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Дворови” Дворови, насеље 

„Дијелови”- КЧ 2718 и КЧ 2719, од ПВЦ цијеви   
DN 80 mm у дужини од Л = 160,00 м

Лот 18.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Хасе” Хасе, насеље „Старе 
Хасе”, од ПВЦ цијеви DN 125 и DN 80 mm 

у дужини од Л = 546,00 м

Лот 19.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Љесковац” Љесковац, КЧ 830/1, 

од ПВЦ цијеви DN 80 mm у дужини од 
Л = 234,00 м

Лот 20.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Дворови” Дворови, насеље 

„Тријешница”, од ПВЦ цијеви DN 80 mm у 
дужини од Л = 215,00 м

Лот 21.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ 15. Мајевичка” Бијељина, улица 

Пантелинска - КЧ 6113 И КЧ 6117, од ПВЦ 
цијеви DN 110 mm у дужини од Л = 401,00 м

Лот 22.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Дворови” Дворови, улица 1. 
Маја, од ПВЦ цијеви DN 80 mm у дужини 

од Л = 152,00 м

Лот 23.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „Љесковац” Љесковац, ј Ново 

насеље, од ПВЦ цијеви DN 100 и DN 80 mm у 
дужини од Л =1.163,00 м

Лот 24.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „Вељко Лукић” Бијељина, улица 
Душана Радовића - Блок бр. III, од ПВЦ цијеви  

DN 80 mm у дужини од Л = 330,00 м

Лот 25.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Дворови” Дворови, Ђукино 

насеље, од ПВЦ цијеви DN 150, DN 100 
и DN 80 mm  у дужини од Л = 636,00 м

Лот 26.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Патковача” Патковача, насеље 

„Суљануша II” - други дио, од ПВЦ цијеви DN 
90/80 mm у дужини од Л =216,00 м

Лот 27.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Патковача” Патковача, КЧ 248/1 

и КЧ 248/9 ( преко пута касарне), од ПВЦ 
цијеви DN 80 mm у дужини од Л =290,00 м

Лот 28.

Проширење дијела водоводне мрежа на 
подручју МЗ „ Љесковац” Љесковац, Ново 
насеље - КЧ 768, КЧ 769 и КЧ 770, од ПВЦ 

цијеви DN 100 и DN 80 mm у дужини 
од Л = 130,00 м

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 
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водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице 
0005170, економски код 821600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.07.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је крај 2007. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег извођача радова је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-168/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 43. алинеја 7. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, број 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 7. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број 
5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина дана 25. 
маја 2007. године д о н о с и

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

Иза члана 8. Одлуке о Административној служби 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 10/05 и 10/06) - (у даљем тексту: 
“Одлука”), додаје се члан 8.а који гласи:

“Члан 8.а За потребе Општинске комисије за 
комасацију образује се посебна служба.”

Члан 2.

Иза члан 20. Одлуке додаје се пододјељак 4.а који 
гласи: “4.а Служба Општинске комисије за комасацију

Служба     Општинске     комисије     за     комасацију     
обавља стручне, административне, техничке и друге 
послове за потребе Комисије.”

Члан 3.

Иза члан 30. додаје се члан ЗО.а који гласи:
“Члан ЗО.а
Радом Службе   Општинске комисије за комасацију 

руководи предсједник Комисије.
Предсједника   Општинске   комисије   за   

комасацију   именује   Скупштине општине.
За рад Службе Општинске комисије за комасацију, 

предсједник Комисије је одговоран Скупштини општине 
и Начелнику општине.”

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
“Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-10/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.05.2007.  године                                                        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 
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине   
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОНОВНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И 
ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СКП -04 -п1/07

I

У поновљеном поступку јавне набавке путем 
отвореног поступка а која се односи на јавну набавку 
услуга : Редовно одржавање свјетлосне сигнализације, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

-    ДОО “ Телефонија Видаковић “, Добој

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава услове из тендерске документације, 
али да понуђена цијена у износу од 36.697,05 КМ 
премашује предвиђена буџетска средства у износу 
од 30.000,00 КМ, издвојена за ове намјене. Одјељење 
за стамбено комуналне послове дало је сагласност за 
прихватање ове понуде, без обзира што је понуђена 
цијена већа у односу на планирану јавну набавку с 
обзиром да ће Одјељење водити рачуна о потрошњи 
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планираних средстава, а евентуално са ребалансом 
буџета пробати ускладити понуђену цијену.

III

Против ове одлуке може се поднијети приговор у 
року од пет дана од дана пријема исте.

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-123/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21.05.2007.  године                                                        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 
јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине   
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП -35/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку услуга: 
Кошење путних појаса и амброзије, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

- ДОО “ГМ-ПРОМ”, Доњи Магнојевић
- ДОО “Радиша”, Бијељина
- ДОО “Бабић турс”, Ченгић
- Водопривредно предузеће “Семберија” АД, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде:

-     ДОО ТМ-ПРОМ”, Доњи Магнојевић
-     ДОО “Радиша”, Бијељина
-     ДОО “Бабић турс”, Ченгић
док понуда понуђача Водопривредно предузеће 

“Семберија” АД Бијељина не посједује рјешење 
статистике о претежној дјелатности која одговара 
лицитираниој врсти радова, нити посједује лиценцу за 
извођење радова нискоградње (која је елиминаторна), 

а конзорцијум није предвиђен тендерском 
документацијом.

III

На основу критеријума - најнижа цијена 
оодговарајуће понуде извршено је вредновање на 
следећи начин:

Ред.
бр.

Назив и сједиште понуђача Вриједност понуде са 
ПДВ-ом

1. ДОО “РАДИША”, Бијељина 83.141,74 КМ
2. ДОО “БАБИЋ ТУРС”, Ченгић 105.305.08 КМ
3. ДОО “ГМ ПРОМ”, Горњи Магнојевић 112.766,10 КМ

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за 
предметне услуге следећи:

ДОО “РАДИША”, Бијељина са понуђеном бруто 
цијеном у износу од:  83.141,74 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: 02-404-126/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21.05.2007.  године                                                        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 
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине   
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП -22-п1/07

I

У поновљеном поступку јавне набавке путем 
отвореног поступка која се односи на јавну набавку 
услуга: Мјерење аеро - загађења на простору града 
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Бијељина, понуде су доставили следећи понуђачи:
-     ДОО “ГЕОТЕХ-ПЛУС”, Бијељина
-     ДОО “МАСТЕР”, Бања Лука

II

Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају све 
понуде, гдје је на основу критеријума - најнижа цијена 
одговарајуће понуде извршено је вредновање на следећи 
начин:

Ред.
бр.

Назив или шифра понуђача Вриједност понуде (КМ)

1. ДОО “ГЕОТЕХ-ПЛУС”, Бијељина 35.568,00 КМ
2. ДОО “МАСТЕР”, Бања Лука 34.222,50 КМ

и оцјењено је даје најповољнији понуђач за 
предметне услуге следећи:

ДОО “МАСТЕР”, Бања Лука са понуђеном бруто 
цијеном у износу од: 34.222,50 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: 02-404-136/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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 :

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СО - 01/07

I

У поступку јавне набавке услуга: Сједнице 
Скупштине општине и трошкови репрезентације, путем 

отвореног поступка, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

- ДОО “ГРАФАМ 3”, Брчко
- АД “ГРАФОСЕМБЕРИЈА”, Бијељина
- ДОО “МОССТПРИНТ КОПАНИ”, Попови - Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да опште услове из тендерске документације 
испуњавају све понуде.

III

За лот 1- Штампање Службених гласника општине 
Бијељина у 2007. и 2008.години, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

- ДОО “ГРАФАМ 3”, Брчко
- АД “ГРАФОСЕМБЕРИЈА”, Бијељина
- ДОО “МОССТПРИНТ КОПАНИ”, Попови - Бијељина

гдје је на основу критеријума - најнижа цијена 
одговарајуће понуде извршено је вредновање на следећи 
начин:

Ред.
бр.

Назив или шифра понуђача Вриједност понуде 
(КМ)

1. ДОО “ГРАФАМ 3”, Брчко 758,16
2. АД “ГРАФОСЕМБЕРИЈА”, Бијељина 194,40

3.
ДОО “МОССТПРИНТ КОМПАНИ”, 

Попови-Бијељина 187,43

и оцјењено да је најповољнији понуђач за поменуте 
услуге са којим ће се закључити оквирни споразум за 
2007. и 2008.годину следећи:

ДОО “МОССТПРИНТ КОМПАНИ”, Попови-
Бијељина са понуђеном бруто цијеном у

износу од: 187,43 КМ

IV

За лот 2 - Објављивање нацрта Одлука и 
одборничка питања са одговорима у новинама током 
2007. и 2008. године, није достављена ниједна понуда, 
тако да се поступак

прекида. Поступак за лот 2 се прекида до 
покретања новог поступка.

V

За лот 3 - Организовање свечаних ресторанских 
ручкова/вечера са забавним програмом за потребе 
Скупштине општине Бијељина и Административне 
службе општине Бијељина током 2007. и 2008.године 
није достављена ниједна понуда, тако да се поступак 
прекида. Поступак за лот 3 се прекида до покретања 
новог поступка.

VI

За лот 4 - Бмитовање ТВ огласа током 2007. и 
2008.године, није достављена ниједна понуда, тако да 
се поступак прекида. Поступак за лот 4 се прекида до 
покретања новог поступка.
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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: 02-404-129/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21.05.2007.  године                                                        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:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП -05-п1/07

I

У поновљеном поступку јавне набавке путем 
отвореног поступка која се односи на јавну набавку 
услуга: Израда и редовно одржавање вертикалне 
сигнализације, понуде су доставили следећи понуђачи:

-     ДОО “Бук-промет”, Бијељина
-     ДОО “Град инвест”, Приједор
-     ДОО “ПГП Градитељ”
-     АД “Бијељина пут”, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде:

-     ДОО “Град инвест”, Приједор
-     ДОО “ПГП Градитељ”
-     АД “Бијељина пут”, Бијељина

док понуда понуђача ДОО “Бук-промет” не 
испуњава опште услове, јер је на приложеним потврдама 
о плаћеним доприносима за здравство и пензионо 
осигурање, датум измирења старији од 3 (три) мјесеца.

III

На основу критеријума најнижа цијена 
одговарајуће понуде извршено је вредновање на следећи 
начин:
Ред.
бр. Назив фирме Цијена

Рок р. 
дана Аванс (%)

1. ДОО “ПГП Градитељ”, 
Бијељина

92.486,38 КМ / /

2. ДОО “Град инвест”, 
Приједор

94.448,25 КМ / /

3.
АД “Бијељина пут”, 

Бијељина 95.468,20 КМ / /

и оцјењено је даје најповољнији понуђач за 
поменуте услуге следећи:

ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ”, БИЈЕЉИНА, са 
понуђеном цијеном у бруто износу од:

92.486,38 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: 02-404-122/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 22. Породичног закона 
(“Службени гласник Републике Српске” број: 54/02 ) и 
Рјешења о одређивању одборника Скупштине општине 
који ће присуствовати закључењу брака на подручју 
општине Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина“ број: 12/04 ), Начелник општине Бијељина 
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О 

РАСПОРЕДУ ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА КОЈИ 

ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ
ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА У МАТИЧНОЈ 
СЛУЖБИ БИЈЕЉИНА И МЈЕСНИМ
КАНЦЕЛАРИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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I

У Рјешењу о распореду одборника Скупштине 
општине Бијељина који ће присуствовати закључењу 
брака у Матичној служби Бијељина и мјесним 
канцеларијама на на подручју општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“ број: 6/05, 
7/05, 2/06, 13/06, 24/06, 6/07 и 11/07) у тачки I подтачка 
I у Матичној служби Бијељина текст под редним бројем 
3. „3. Глишић Душан из Бијељине“ се брише.

Ранији бројеви 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и12. 
постајуредни бројеви 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и 11.

У тачки I подтачка V У мјесној канцеларији Суво 
Поље послије редног броја 1. додаје се редни број 2

„2. Петровић Миливоје из Загона“.

II

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Бијељина“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-201-49/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бујељина”, број 5/05, и 6/06 
), члана 4. Одлуке о критерујумима, начину и поступку 
расподеле средстава омладинским организацијама и 
удружењима на подручју општине Бијељина и Одлуке 
о усвајању буџета општине Бијељина за 2007.годину 
(“Службени гласник општине Бијељина“,број 29/06), 
начелник општине Бијељина расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ 

ПРОЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ 
БИЈЕЉИНА

I

Расписује се јавни оглас за предлагање програма 
- пројеката омладинских организација и удружења 
на подручју општине Бијељина за финансирање и 
суфинансирање у складу са Одлуком о критеријумима 
, начину и поступку расподеле средстава омладинским 
организацијама на подручју општине Бијељина, а из 
средстава буџета општине Бијељина са буџетске ставке 
614 300 Финансирање програма-пројеката из области 
омладинског организовања у износу од 40.000,00 КМ

II

Средства се додељују омладинским организацијама 
и удружењима који су регистровани на подручју 
општине Бијељина, чији су пројекти кандидовани за 

финансирање или суфинансирање из буџета општине 
Бијељина, а реализоваће се до краја календарске године.

III

Средства планирана у буџету општине Бијељина 
за ове намене, расподељују се у складу са Одлуком о 
критеријумима, начину и поступку расподеле средстава 
омладинским организацијама и удружењима на подручју 
општине Бијељина чији се програми и пројекти односе 
на :

1. Реализацију стандарда омладинске политике,
2. Заштиту и промоцију људских права и права 

детета,
3. Решавање потреба младих на социјалном и 

образовном плану, смањењу незапослености и 
слично,

4. Заштиту и очување културе и културне 
баштине,стручни рад и усавршавање,

5. Ангажовање већег броја волонтера и афирмисање 
хуманитарног рада.

IV

Пројекти који се не могу пријавити и финансирати 
из ових буџетских средстава су:

- пројекти који се базирају на инвестицијским 
улагањима, куповини опреме и слично,

-  пројекти који се искључиво односе на једнократне 
манифестације, конференције, округле столове, 
семинаре и слично, осим у случајевима када су 
наведене активности део трајнијег и свеобухватнијег 
пројекта,

- организације чија се делатност финансира посебним 
прописима и за које су предвиђена посебна средства 
у буџету општине Бијељина.

V

Организације и удружења подносе пријаву на јавни 
оглас на обрасцу за пријаву који прописује Комисија 
за расподелу средстава намењених омладинским 
пројектима. Уз пријаву се прилаже:

-  Решење о регистрацији код Основног суда у Бијељини 
(копија),

-  Кратак опис организације (удружења),
- Идентификациони број из регистра пословних 

субјеката (копија),
-  Пројекат којим организација-удружење конкурише,
- Изјава овлашћеног лица да организација није добила 

средства од других донатора за пројекат, или део 
пројекта, којим аплицира на јавни оглас,

- Доказ да је организација - удружење обезбедило део 
средстава из других извора (суфинансирање).

VI

Обрасци за аплицирање пројекта се могу преузети 
у згради Скупштине општине Бијељина, соба број 51.
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VII

Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

Пријаве на јавни оглас са потребном 
документацијом, у запечаћеној коверти предати у 
писарници Административне службе општине Бијељина 
или слати путем поште на адресу:

Република Српска
Административна служба општине Бијељина
Краља Петра Карађорђевића 1
Комисија за расподелу средстава за финансирање 
омладинских пројеката са назнаком: не отварај.

VIII

О резултатима конкурса за избор најповољнијих 
пројеката, сви учесници ће бити обавештени писменим 
путем.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ 
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-431-15/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 43. алинеја 8. 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 25. маја 2007. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

Иза члана 18. 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, 10/07 и 
12/07) - (у даљем тексту: “Правилник”) додаје се тачка 
2.4. и члан 18.а који гласе:

“2.4. Служба Општинске комисије за комаеацију

Члан 18.а 
Дјелокруг рада

Служба   Општинске   комисије   за   комасацију   
обавља   стручне,   административне, техничке и друге 

послове за потребе Комисије.”

Члан 2.

Иза члана 27. Правилника додаје се члан 27.а који 
гласи:

“Члан 27.а

Радом Службе Општинске комисије за комасацију 
руководи предсједник Општинске комисије за 
комасацију.

Предсједник Општинске комисије за комасацију   
за рад Службе одговоран је Скупштини општине и 
Начелнику општине.”

Члан 3.

У члану 36. Правилника Одјељак V - 3. ОДЈЕЉЕЊЕ 
ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, пододјељак 
Б - ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ И КОМУНАЛНУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ, код радног мјеста под редним 
бројем 2. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА 
САОБРАЋАЈ, у погледу услова за запошљавање, мијења 
се прва алинеја и гласи:

“ - VII 1 - ВСС, завршен саобраћајни, грађевински 
или факултет заштите на раду и животне средине,”.

Члан 4.

У члану 36. Правилника Одјељак V - 11. 
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА радно мјесто под редним 
бројем 4. мијења се и гласи:

“4. ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНЕ И СЕКРЕТАРСКЕ ПОСЛОВЕ

Опис послова:

- обавља послове координације између странака и 
комуналних полицајаца,

- пријем усмених, писмених и телефонских пријава, 
њихово евидентирање и прослеђивање комуналним 
полицајцима према зони одгворности,

- израђује распоред дежурстава комуналне полиције 
по смјенама у нерадне дане односно дане празника,

- врши пријем и отпрему електронске поште,
- врши обраду, ажурирање и доставу података у 

електронској форми везаних за рад Комуналне 
полиције, за потребе информисања преко званичне 
интернет презентације општине,

- обавља послове техничког секретара и упућује 
странке, даје телефонска обавјештења,

- врши послове пријема, увођења и архивирања 
поште,

- води дјеловодни протокол,
- прима и заводи фактуре и друге рачуне,
- води евиденцију о службеним гласилима,
- води евиденцију мјесечне сатнице (преглед 

остварених сати, топли оброк, путни трошкови),
- врши отпремање поште, умножавање и копирање 

аката,
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- врши и друге послове из дјелокруга рада по налогу 
непосредног руководиоца.

Одговорност:

- одговоран је за законито, благовремено и ефикасно 
извршавање повјерених послова,

- за свој рад одгворан је начелнику Комуналне 
полиције.

Услови:

- VI степен стручне спреме, инжењер организације 
и менаџмента, или IV степен - гимназија, управна 
или економска школа,

-  једна година радног искуства у струци,
- положен стручни испит за рад у административној 

служби,
- познавање рада на рачунару.

Број извршилаца:

- један извршилац.”

Члан 5.

Иза Одјељка V - 12. Правилника додаје се Одјељак 
V - 13. СЛУЖБА ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
КОМАСАЦИЈУ и гласи:

“V - 13. СЛУЖБА ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
КОМАСАЦИЈУ

1. ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
КОМАСАЦИЈУ

Опис послова:

- руководи радом Службе, припрема, организује и 
контролише рад и извршење послова из дјелокруга 
рада,

- сарађује са државним и другим органима, 
организацијама и институцијама у ресорној 
области,

-  израђује план и програм рада Комисије и органима 
општине подноси извјештај о раду,

- израђује информативне материјале из дјелокруга 
рада, по захтјевима Скупштине општине, 
Начелника општине и надлежних државних 
органа,

- обавља и друге послове које одреди Скупштина 
општине и Начелник општине.

Одговорност:

-  одговоран је за законито, благовремено и 
квалитетно извршавање повјерених послова,

- одговоран је за правилну контролу и примјену 
закона и других прописа из дјелокруга рада,

- за свој рад одговаран је Скупштини општине и 
Начелнику општине.

Услови:

- одређује Скупштина општине

Број извршилаца:

- један извршилац

2. ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ГЕОДЕТСКЕ 
ПОСЛОВЕ

Опис послова:

- обавља геодетски дио послова по захтјевима 
учесника комасације, странака и захтјевима РГУ 
-   Подручна јединица Бијељина у циљу отклањања 
техничких грешака и других пропуста,

- према дјелокругу рада, поступа по одлукама 
другостепеног органа и правоснажним пресудама,

- поступа по захтјевима Правобранилаштва 
Републике Српске и других надлежних органа за 
сачињавање геодетских налаза,

- врши допуне комасационих елабората, подлога, 
скица, као и припреме комасационих рјешења,

-  по потреби, врши увиђај на терену и 
идентификацију парцела у комасационом подручју,

- обавља и друге послове које одреди предсједник 
Комисије.

Одговорност:

- одговоранје зазаконито, стручно, и благовремено 
извршавање повјерених послова,

-  за свој рад одговоран је предсједнику Комисије.

Услови:

- VI степен, виша стручна спрема, инжењер 
геодезије,

-  једна  година радног искуства у струци,
-  положен стручни испит за рад у административној 

служби,
-  положен возачки испит “Б” категорије,
-  познавање рада на рачунару.

Број извршилаца:

- један извршилац

3. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ 
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Опис послова:

- обавља послове пријема, увођења и архивирања 
поште,

-  води дјеловодни протокол,
- врши отпремање поште, умножавање и копирање 

аката,
-  врши пријем и упућивање странака, даје телефонска 
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обавјештења,
-  врши и друге послове из дјелокруга рада по налогу 

предсједника Комисије.

Одговорност:

- одговоран је за законито, благовремено и 
квалитетно извршавање повјерених послова,

-  за свој рад одговоран је предсједнику Комисије.

Услови:

- IV степен, ССС, гимназија, управна, економска или 
друга средња школа,

-  шест мјесеци радног искуства,
-  положен стручни испит за рад у административној 

служби,
-  познавање рада на рачунару

Број извршилаца:

- један извршилац

4.   ОПЕРАТЕР - ДАКТИЛОГРАФ

Опис послова:
- врши прекуцавање, сравњавање, умножавање, 

везивање и разврставање материјала,
- врши послове уноса података у рачунар и обавља 

друге оперативне радње,
- врши отпрему или уручивање откуцаног или 

умноженог материјала,
- брине се о набавци потребног канцеларијског 

материјала,
-  стара се о исправности средстава за рад,
-  обавља и друге послове по налогу предсједника 

Комисије.

Одговорност:

- одговоран је за савјесно, благовремено и квалитетно 
извршавање повјерених послова,

- за свој рад одговоран је предсједнику Комисије.

Услови:

- II степен - дактилографска школа или курс 1а или 
16 класе,

-  шест мјесеци радног искуства,
-  познавање рада на рачунару,
-  претходна провјера познавања рада на рачунару.

Број извршилаца:

- један извршилац”

Члан 6.

Овлашћује се комисија, коју ће посебним актом 
именовати Начелник општине, да сачини пречишћени 
текст Правилника.

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања 
у “Службеном гласнику општине Бијељина “.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-020-5/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Након сравњења са оргиналним текстим 
Правилника о измјенама Правилника о организацији 
и систематизацији радних мјеста у Административној 
служби општине Бијељина објављеног у (“Службеном 
гласнику општине Бијељина”, број: 10/07 ) уочена је 
грешка па се даје

ИСПРАВКА
ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

У члану 1. Правилника о измјенама Правилника 
о организацији и систематизацији радних мјеста 
у Административној служби општине Бијељина 
(“Службеном гласнику општине Бијељина”, број: 
10/07), у ПОДОДЈЕЊКУ Б - ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ, 
РАЧУНОВОДСТВО И ТРЕЗОР иза тачке 7. Стручни 
сарадник за главну књигу буџет, додаје се тачка 8. која 
гласи:

“8. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ 
БЛАГАЈНЕ

Опис послова:

- води благајну трезора и помоћне благајне по 
потрошачким јединицама Административне 
службе,

- попуњава трезорски образац број 2 за 
Административну службу,

-  прима захтјеве од буцетских корисника за подизање 
готовине,

- попуњава трезорски образац број 3 за 
Административну службу,

-  комплетира благајничку документацију,
-  обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека и 

начелника Одјељења.

Одговорност:

- одговоран је за законито, благовремено и 
економично извршење повјерених послова,

- за свој радодговоранје шефу Одсјека за финансије, 
рачуноводство и трезор.
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Услови:

-  IV степен, средња економска школа,
-  шест мјесеци радног искуства у струци,
-  положен стручни испит за рад у Административној 

служби,
-  познавање рада на рачунара

Број извршилаца:

-  један извршилац”

  С Т У Ч Н А  С Л У Ж Б А
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 Nа основу рјешења број 02/3-372-113/07 од 08.05. 
2007. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 113 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “БАЈЕ СТАНИШИЋА БРОЈ: 21”  
Ул. Баје Станишића број: 21, БИЈЕЉИНА са сљедећим 
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Баје Станишића број: 21” Ул. Баје Станишића 
број: 21, Бијељина
 Оснивачи: 10 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: Илић Данило, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-113/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 08.05.2007. године                                                Цамић Изет с.р.

 Nа основу рјешења број 02/3-372-114/07 од 23.05. 
2007. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 114 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 

ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ФИЛИПА ВИШЊИЋА БР: 88”  
Ул. Филипа Вишњића бр: 88, БИЈЕЉИНА са сљедећим 
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Филипа Вишњића бр: 88” Ул. Филипа Вишњића 
бр: 21, Бијељина
 Оснивачи: 30 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: Лало Перић, прeдcједник Управног одбора 
зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-114/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 23.05.2007. године                                                Цамић Изет с.р.

Nа основу рјешења број 02/3-372-115/07 од 25.05. 2007. 
године, извршио је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број: 115 
упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ЗГРАДЕ “ИВЕ АНДРИЋА БР: 46в”  Ул. Иве Андрића 
бр: 46в, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив 
и сједиште: Заједница етажних власника зграде “Иве 
Андрића бр: 46в”, Ул. Иве Андрића бр: 46в, 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: Илић Славко, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-115/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 25.05.2007. године                                                Цамић Изет с.р.
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