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ГОДИНА XLIII 30. април 2007. ГОДИНЕ БРОЈ 11/2007

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-057-5/07 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30.03.2007.  године Мићо Мићић с. р. 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА
Грађани у општини Бијељина с правом очекују да органи општине, путем својих 

континуираних активности и системом доношења одлука, унапређују квалитет живота и 
рада у нашој средини.

Препознајући овај интерес, наш рад усмјеравамо у правцу пружања ефикасне услуге, 
развијања механизама који обезбјеђују свим грађанима партиципацију у одлучивању, 
одговорног управљања јавним добрима, брзог протока информација, те посебно 
квалитетног и транспарентног рада администрације.

Оваквим радом очекујемо да општина Бијељина увијек буде привлачно мјесто за 
живот у коме се грађани осјећају сигурно и задовољно.

Наш стратешки циљ је да у потпуности обезбиједимо квалитетну услугу грађанима, 
правним и другим субјектима, пружајући им више од захтјеваног или очекиваног.

Управа у општини Бијељина је увијек у служби свих њених грађана.

У остваривању политике квалитета сви запослени у Административној служби 
општине својим ефикасним и преданим радом, комуникативношћу, љубазним 
понашањем и отвореношћу ка иницијативама грађана, политичких странака, невладиних 
организација, привредних и других субјеката, осигуравају стално побољшање квалитета 
услуга администрације.

Један од начина да одржимо нашу политику квалитета је увођење система управљања 
квалитетом у складу са међународним стандардом ISO 9001:2000.
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На основу члана 47. став 2. алинеја 4. Пословника 
Скупштине општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 7/05), Комисија за прописе 
Скупштине општине Бијељина на сједници одржаној 
дана 19. априла 2007. године, утврдила је пречишћен 
текст Одлуке о преузимању права располагања, 
коришћења и управљања над објектима физичке 
културе на подручју општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 10/91, 2/94, 4/95, 
4/99 и 3/07), у којем је назначен дан ступања на снагу 
наведене Одлуке.

О Д Л У К А
О ПРЕУЗИМАЊУ ПРАВА

РАСПОЛАГАЊА, КОРИШЋЕЊА И 
УПРАВЉАЊА НАД ОБЈЕКТИМА

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

- пречишћен текст -

Члан 1.

Скупштина општине Бијељина преузима право 
располагања, коришћења и управљања над објектима 
физичке културе (грађевински објекти, пливалишта, 
клизалишта, трим стазе, објекти физичке културе у 
мјесним заједницама и други уређени затворени и 
отворени објекти и површине намијењене остваривању 
активности у спорту и спортској рекреацији).

Члан 2.

Под објектима из члана 1. ове Одлуке 
подразумијевају се објекат Градског стадиона у 
Бијељини са трибинским и подтрибинским простором, 
пратећим објектима, свлачионицом, купатилима итд., 
фудбалксим теренима у комплексу објекта, атлетска 
стаза, фудбалски стадион у Јањи, Соколски дом 
Бијељина и спортска сала у Средњошколском центру.

Члан 3.

Право управљања над објектом Градског стадиона 
у Бијељини са трибинским и подтрибинским простором, 
спортским теренима и пратећим објектима у комплексу 
објекта, а који је по катастарским подацима означен као 
парцела број 4248 у површини од 31.966 м2 уписана у 
Посједовни лист број 787 к.о. Бијељина 2, гдје је као 
корисник уписан ФК “Радник” Бијељина, а које су 
некретнине по старом премјеру укњижене у зк.ул. број 
4975 к.о. Бијељина, означене као цијеле к.ч. 475/1, 
к.ч. 475/15 и к.ч. 475/16 укњижене као општенародна 
имовина, затим к.ч. број 3822/1 у укупној површини 
18.455 м2 која је уписана у лист непокретности број 
5439, односно зк.ул. број 5001 к.о. Бијељина 2, гдје 
је са правом располагања и коришћења укњижена 
општина Бијељина и к.ч. број 3822/3 у површини од 
2.911 м2 која је укњижена у лист непокретности број 
5439, односно зк.ул. број 5001 к.о. Бијељина 2, гдје 
је са правом располагања и коришћења укњижена 
општина Бијељина и к.ч. број 3822/2 у површини од 

1450 м2’ која је укњижена у листу непокретности број 
5207, односно у зк ул. број 4831 к.о. Бијељина 2 гдје је 
са правом располагања укњижена Скупштина општине 
Бијељина, а преноси се на ЈП “Дирекција за изградњу и 
развој града” Бијељина (у даљем тексту: “Дирекција”), 
без накнаде.

Члан 4.

У вршењу права управљања над објектима из 
члана 3. ове Одлуке са пажњом доброг домаћина, 
а у име и за рачун Општине, Дирекција обезбјеђује 
намјенско коришћење објеката, одржавање објеката у 
исправном стању, трошкове текућег одржавања и друге 
нужне трошкове, као и уговарање уступања објеката 
на коришћење за потребе спортских организација и 
спортских клубова.

Међусобна права и обавезе у погледу управљања 
и коришћења објеката уредиће се уговором између 
општине Бијељина и Дирекције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

 
Број: 01-22-36/07                                                        П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                                                    КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Датум, 19.04.2007.  године                                                   Анка Тодоровић с. р. 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
5/05, 6/05 и 6/06), предсједник Скупштине општине 
Бијељина

П О Н И Ш Т А В А
Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за попуну упражњеног

радног мјеста директора
Туристичке организације Бијељина

1. Поништава се јавни конкурс за попуну 
упражњеног радног мјеста директора Туристичке 
организације Бијељина објављен у “Службеном 
гласнику Републике Српске”, број: 109/06 од 13. 
новембра 2006. године и у дневним новинама “Глас 
Српске” од 6. новембра 2006. године, због тога што 
пријављени кандидати нису испуњавали прописане 
услове конкурса.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-332/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 03. 2007. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу 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 72.3акона о 
локалној самоуправи(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 
42/05) 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. ОП-35/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним 
бројем: ОП-35/07

II

За потребе Службе заједничких послова - Одсјек 
за опште послове, вршиће се јавна набавка услуга:

Услуга успостављања система управљања 
квалитетом по захтјевима стандарда ISO 9001:2000

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге, број потрошачке 
јединице: 0005240 , економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
КОНКУРЕНТСКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 
ОБАВЈЕШТЕЊА.

V

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

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача је 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: 02-404-142/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 72.3акона о 
локалној самоуправи(“ Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 
42/05) 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. ОП-34/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним 
бројем: ОП-34/07

II

За потребе Службе заједничких послова - Одсјек 
за опште послове, вршиће се јавна набавка услуга:

Стручно оспособљавање из области информатике 
по програму за ECDL сертификат за раднике 
Административне службе општине Бијељина

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге, број потрошачке 
јединице: 0005240 , економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
КОНКУРЕНТСКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 
ОБАВЈЕШТЕЊА.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.05. 2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12. 2007.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
одговарајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-143/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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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
у поступку јавне набавке број ОП- 24/07

I

У поступку јавне набавке роба: Набавка 
штампаних образаца, роба за потребе чајне кухиње, 
роба за огржавање хигијене просторија, погонског 
горива и пратећих погонских деривата током 2007.
године, путем отвореног поступка, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

- ДОО “ЈОВАНОВИЋ КОМЕРЦ”, Бијељина
- ДОО “ГРАЂАПРОМЕТ”, Бијељина
- ДОО “МОНАКО”, Бијељина
- “НЕШКОВИЋ”, Бијељина
- “ОКТАН ПРОМЕТ”, Бијељина
- “ЛАЛА И ЛАЋО”, Бијељина
- “АБН”, Велика Обарска
- ДОО МОСТ ПРИНТ БИЈЕЉИНА, Попови
- ГРАФОСЕМБЕРИЈА АД, Бијељина

II

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

III

За лот 1- Набавка штампаних образаца за потребе 
Административне службе општине Бијељина током 
2007.године, понуде су доставили следећи понуђачи:

- ДОО МОССТ ПРИНТ БИЈЕЉИНА, Попови
- ГРАФОСЕМБЕРИЈА АД, 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 - Набавка роба за потребе чајне кухиње 
Административне службе општине Бијељина током 
2007.године, понуде су доставили следећи понуђачи:

- ДОО “ЈОВАНОВИЋ КОМЕРЦ”, Бијељина
- ДОО “ГРАЂАПРОМЕТ”, Бијељина
- “ЛАЛА И ЛАЋО”, Бијељина
гдје је након извршеног поступка вредновања а на 

основу критеријума дефинисаних као: најнижа цијена 
и оцјена Комисије након дегустације, оцјењено да је 
најповољнији понуђач са којим ће се склопити оквирни 
споразум за 2007. годину за набавку поменутих роба 
следећи:

ДОО “ГРАЂАПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА

V

За лот 3 - Набавка роба за одржавање хигијене 
просторија и објеката Административне службе 
општине Бијељина током 2007. године, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

- ДОО “ЈОВАНОВИЋ КОМЕРЦ”, Бијељина
- ДОО “ГРАЂАПРОМЕТ”, Бијељина
- “АБН”, Велика Обарска
гдје је након извршеног поступка вредновања а 

на основу критеријума најнижа цијена, оцјењено да је 
најповољнији понуђач са којим ће се склопити оквирни 
споразум за 2007.годину за набавку поменутих роба 
следећи:

ДОО “ГРАЂАПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА

VI

За лот 4 - Набавка погонског горива и пратећих 
погонских деривата Административне службе општине 
Бијељина током 2007. године, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

- ДОО “МОНАКО”, Бијељина
- “НЕШКОВИЋ”, Бијељина
- “ОКТАН ПРОМЕТ”, Бијељина
гдје је након извршеног поступка вредновања а 

на основу критеријума најнижа цијена, оцјењено да је 
најповољнији понуђач са којим ће се склопити оквирни 
споразум за 2007.годину за набавку поменутих роба 
следећи:

“НЕШКОВИЋ”, БИЈЕЉИНА

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: 02-404-70/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) 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
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О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА  бр: Ф-01/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: Ф-01/07.

II

За потребе Одјељења за финансије, вршиће се 
набавка следећих услуга: Банкарске услуге током 2007. 
и 2008. године

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 50.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Трошкови банкарских услуга и платног 
промета , број потрошачке јединице 0005140, економски 
код 613800.

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.06.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2008. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга су:

- Каматна стопа на депонована средства ����� 35 бодова
- Тарифа за обављање платног промета 

до 10.000,00 КМ �������������������������������������������� 15 бодова
- Тарифа за обављање платног промета 

преко 10.000,00 КМ �������������������������������������� 15 бодова
- Тарифа за обављање платног 

промета - хитни налози ���������������������������������5 бодова
- Тарифа за обављање платног промета за остале 

банкарске услуге (вођење пословног рачуна, 
гашење рачуна, полог готовине, исплата 
готовине и плаћање унутар банке до 
1.000,00 КМ и преко 1.000,00 КМ) �������������30 бодова

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: 02-404-149/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 72.3акона о 
локалној самоуправи(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 
42/05) 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-37-ЛОТ5-2/06

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП-37-ЛОТ5-2/06

II

За потребе Одјељења за стамбено - комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова: Додатни радови 
на одржавању улице Милована Глишића везани за уговор 
број: 02-370945/06 од 22.09.2006. године, а за вријеме 
трајања радова на изградњи фекалне канализације Анекс 2

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 5.460,00 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 радова спровешће се 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 27.04. 2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 10.06. 2007.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача је исти као у основном 
уговору број: 02-370945/06 од 22.09.2006.године.

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: 02-404-146/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр: СКП-07-п1/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
СКП-07-п1/07.

II

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

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ НА ПОДРУ-
ЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА:

Лот 1: Одржавање и чишћење јавних површина на 
подручју општине Бијељина

Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила на 
подручју општине Бијељина

Лот 3: Одржавање, чишћење и прање јавних површина 
на подручју насељеног мјеста Јања

Лот 4: Прање јавних површина на градском подручју 
Бијељине

Лот 6: Одвоз комуналног отпада из домаћинстава из 
Бријеснице и Доње Љељенче

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 1.350.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за финансирање комуналне 
потрошње, број потрошачке јединице 0005170, 
економски код 613300.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК за међународне вриједносне 
разреде у складу чланом 6. став 3. Закона о јавним 
набавкама.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од јуна.2007. године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.03.2008. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга су:
За Лот1, Лот2, ЛотЗ:

- Понуђена цијена ������������������������������������������� 70 бодова
- Специфично искуство ��������������������������������� 10 бодова

- Техничка опремљеност ������������������������������� 10 бодова
- Стручна квалификација ��������������������������������7 бодова
- Услови плаћања ����������������������������������������������3 бодова

За Лот 4:
- Понуђена цијена ������������������������������������������� 70 бодова
- Специфично искуство ��������������������������������� 10 бодова
- Техничка опремљеност ������������������������������� 10 бодова
- Услови плаћања �������������������������������������������� 10 бодова

За Лот 6:
- 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: 02-404-147/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20.04.2007.  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 ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАШОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ДД -04/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку радова: 
Извођење инсталација на објекту Центра за високо 
образовање, понуде су доставили следећи понуђачи:

- АД “Унионинвест”, Источно Сарајево
- ДОО “Спарк”, Бијељина
- ДОО “МД Перић-компани”, Бијељина
- “Термоелектро”, Брчко

II

Понуда понуђача “Термоелектро”, Брчко, није 
узета у разматрање, јер је стигла и протоколисана 
након предвиђеног рока за пријем понуда, те се као 
таква сматра неблаговременом и враћена је поштом 
неотворена понуђачу.
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III

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

АД “Унионинвест”, Источно Сарајево ДОО 
“Спарк”, Бијељина ДОО “МД Перић- компани”, 
Бијељина гдје је након извршеног поступка вредновања 
а на основу критеријума који су дефинисани као:

- понуђена цијена �������������������������������������������� 70 бодова
- рокза извођење радова ��������������������������������� 10 бодова
- референтност понуђача ������������������������������� 10 бодова
- квалификациона структура ������������������������ 10 бодова

оцјењено је даје најповољнији понуђач за радове 
из члана I следећи:

ДОО “МД ПЕРИЋ - КОМПАНИ”, БИЈЕЉИНА са 
понуђеном цијеном у бруто износу: 1.114.262,40 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: 02-404-99/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18.04.2007.  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 ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП - 26/07

I

У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка : Увођење информационог система и контроле 
паркирања путем смс-а и то:

Лот 1 -Увођење информационог система, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

- ДОО “ Е -Смарт”, Бања Лука
- ДОО “АSW инжењеринг”, Бијељина
- ДОО “POWERSOUND”, Бијељина
- ДОО “ION SOLUTIONS”, Нови Сад

Лот 2 - Набавка хардвера, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

- Инфо-код друштво, Сарајево
- ДОО “Е-Смарт”, Бања Лука
- ДОО “ASW инжењеринг”, Бијељина
- ДОО “POWERSOUND”, Бијељина
- ДОО “ION SOLUTIONS”, Нови Сад

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да опште услове из јавног огласа испуњавају све 
понуде. Понуде понуђача ДОО “Е-Смарт”, Бања Лука 
и ДОО “POWERSOUND”, Бијељина достављене за лот 
2 не испуњавају техничке захтјеве који су наведени 
у тендерској документацији, будући да уређаји које 
су понудили не посједују алфанумеричку тастатуру, 
што је био један од захтјева, па у складу са тим нису 
вредноване.

III

Након извршеног поступка вредновања за 
лот1 - Увођење информационог система а на основу 
критеријума дефинисаних као -економски најповољнија 
понуда и гласе за лот 1:

1. Цијена увођења ИС максимално  ��������������� 45 бодова
2. Трошкови функционалног одржавања              

максимално ���������������������������������������������������20 бодова
3. Техничко технолошке предности                     

 максимално ��������������������������������������������������20 бодова
4. Рок потребан за увођење ИС                            

 максимално ����������������������������������������������������5 бодова
5. Референце максимално ���������������������������������5 бодова
6. Услови плаћања максимално �����������������������5 бодова

оцијењено да је најповољнији понуђач за поменуте 
услуге са којим ће се закључити уговор на годину дана 
од дана потписивања уговора следећи:

ДОО “ASW инжењеринг”, БИЈЕЉИНА са 
понуђеном цијеном у износу од: 1.17 КМ

IV

Након извршеног поступка вредновања за лот 2 -
Набавка хардвера а на основу критеријума дефинисаних 
као - економски најповољнија понуда и гласе за лот 2:

1. Понуђена цијена максимално ���������������������40 бодова
2. Техниче карактеристике максимално �������30 бодова 
3. Гаранцијско, постгаранцијско одржавање и    

обавезе у погледу резервних дијелова 
максимално �����������������������������������������������������5 бодова

4. Услови плаћања максимално ��������������������� 10 бодова
5. Гарантни рок максимално ����������������������������5 бодова
6. Рок испоруке максимално ��������������������������� 10 бодова
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оцијењено да је најповољнији понуђач за поменуте 
услуге следећи:

ДОО “ASW инжењеринг”, БИЈЕЉИНА са     
понуђеном цијеном у износу од: 60.372,00 КМ

V

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе писмени 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.

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-84/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27.04.2007.  године                                                        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

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

бр. ОП-22/07

I

Прекида се отворени поступак јавне набавке роба 
за и то- Набавка цвијећа и вјенаца и дијелова материјала 
за текуђе одржавање просторија и објеката:

Лот 1: Набавка цвијећа и вјенаца током 2007.
године

Лот 2: Набавка дијелова и материјала за текуће 
одржавање просторија и објеката Администартивне 
службе општине Бијељина током 2007.године, из 
разлога што ниједна понуда није достављена у 
одређеном крајњем року.

II

Поступак се прекида до покретања новог 
поступка.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-109/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 70 став 3 и 4 Закона о уређењу 
простора -Пречишћени текст (“Службени гласник 
Републике Српске” број: 84/02) и члана 51. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина” број: 5/05), Начелник општине Бијељина,  
д о н о с и

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ   КОМИСИЈЕ ЗА

 ДАВАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА НА
ВАН УРБАНОМ ЗЕМЉИШТУ

I

Именује се Комисија за давање стручног мишљења 
за изградњу објекта на ван урбаном земљишту 
утврђеном просторним планом општине у саставу:

1. Вујовић Бојана, дипл.инж.арх., председник,
2. Перић Зоран, дипл.инж.пољ., члан,
3. Вишњић Јадранко, геометар, члан,
4. Шакота Брано, правник, члан.

II

Задатак Комисије је давање стручног мишљења о 
могућности и оправданости изградње објекта и других 
грађевинских радова на ван урбаном земљишту, за све 
случајеве када су такви захтеви поднешени.

III

Комисија је дужна своје мишљење образложити 
о свим аспектима којима се руководила поштујући при 
том позитивне законске прописе и правила струке.

IV

Накнада за рад чланова Комисије исплаћиват 
ће се са буџетске ставке Средстава за рад комисије за 
легализацију и ревизију пројеката по учинку и то по 
20 КМ по датом стручном мишљењу за сваког члана 
Комисије појединачно.

V

Комисија ће поменуте послове обављати изван 
радног времена.
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VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-111-72/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 49 став 3 Закона о уређењу 
простора - Пречишћени текст (“Службени гласник 
Републике Српске” број: 84/02) и члана 51. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина” број: 5/05), Начелник општине Бијељина,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА   ПРИСТАНИШТА
ЗОНЕ БОСАНСКА РАЧА

I

Именује се Стручна Комисија за идејно решење за 
потребе израде регулационог плана пристаништа зоне 
Босанска Рача у саставу:

1. Проф. Др. Ђорђевић Бранислав, дипл. инж. грађ., 
председник,

2. Савић Славиша, дипл. инж. грађ., члан,
3. Чубрило Слободан, дипл. инж. грађ.

II

Задатак Комисије је да провери усклађеност 
документације са Пројектним задатком и важећом 
просторном документацијом, затим провери исправност 
и тачност техничко-технолошких решења и предлога, 
усклађеност датих предлога и констатација са Законом 
и другим прописима, техничким нормативима и 
стандардима, утицај на животну средину, квалитет и 
усклађеност текстуалне и графичке документације, 
као и међусобну усклађеност свих делова техничке 
документације.

III

Ревизија техничке документације ће се обавити 
30.04.2007. године у просторијама ЈП “Дирекција за 
изградњу и развој града” Бијељина.

IV

Седнице комисије ће се одржавати по потреби.

V

Седницама Комисије дужни су да присуствују 
представници Министарства за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду Републике Српске.

VI

Комисија ће писмене извештаје о свом 
раду доставити Оделењу за просторно уређење 
Административне службе општине Бијељина.

VII

Накнада за рад чланова Комисије износи по 500,00 
КМ за сваког члана Комисије појединачно.

На исплаћени износ од 1500,00 КМ обавезу ПДВ 
сноси општина Бијељина.

VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
доставит ће се појединачно сваком члану Комисије.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-363-28/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број 5/05 и 6/06), 
Начелник општине, д о н и о   ј е

ОДЛУКУ
о одређивању листе стручних лица

са које се именовањем формирају комисије 
за вршење техничке контроле техничке 

документације из области високоградње чију 
израду је вршило ЈП “ Дирекција за
изградњу и развој града “ Бијељина

I

У Комисије за вршење техничке контроле 
техничке документације именоваће се следећа лица:

1. Драга Милошевић-Шиник, дипл.инж.арх.,
2. Марија Цветиновић, дипл.инж.арх,
3. Драган Јовановић, дипл.инж.грађ.,
4. Ђорђо Вујановић, дипл.инж.грађ.,
5. Васо Благојевић, дипл.инж.ел.,
6. Зоран Андрић, дипл.инж.ел.,
7. мр Душан Лукић, дипл.инж.маш., и
8. Душан Јелисић, дипл.инж.маш.

II

Комисије су дужне да при вршењу техничке 
контроле, сачине записнике и дају стручна мишљења, 
односно поступају у складу са одредбама члана 105. 
Закона о уређењу простора.

III

Чланови комисија, за свој рад, имају право на 
новчану надокнаду.
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IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-111-129/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 10. Одлуке о статусу незаконито 
изграђених објеката (“Службени гласник општине 
Бијељина” број: 6/03, 2/04, 1/05) и члана 51. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина” 
број: 5/05), Начелник општине Бијељина, д о н о с и

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ СТРУЧНОГ 
МИШЉЕЊА О МОГУЋНОСТИ И 

ОПРАВДАНОСТИ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА 
О НАКНАДНОМ ОДОБРЕЊУ ЗА ГРАЂЕЊЕ 
НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА

I

У Одлуци о именовању Комисије за давање 
стручног мишљења о могућности и оправданости 
доношења решења о накнадном одобрењу за грађење 
незаконито изграђених грађевина број: 02-111-212/06 
од 03.07.2006. године у члану V у ставу другом број 10. 
замењује се бројем 20.

II

Ова Одлука о изменама Одлуке о именовању 
Комисије за давање стручног мишљења о могућности и 
оправданости доношења решења о накнадном одобрењу 
за грађење незаконито изграђених грађевина ступа на 
снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-111-73/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 5/05 и 
6/06), Начелник општине, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о образовању комисије за контролу све 

пројектно-техничке документације коју изводи 
Ј.П. “Дирекција за изградњу и развој града” 
Бијељина, а која је везана за пројектовање 

путева, улица и мостова

I

У Комисију за ревизију све пројектно-техничке 
документације именује се:

1. Ђорђо Вујановић, дипл.инг.грађевине
2. Томица Стојановић, дипл.инг.саобраћаја
3. Чедо Јанковић,дипл.инг.саобраћаја
4. Здравко Стевановић, дипл.инг.грађевине
5. Душко Топалић, дипл.инг.грађевине
6. Мирослав Стојановић, дипл.инг.електротехнике

II

Комисија је дужна да за сваки пројекат састави 
записник о извршеној контроли техничке документације 
са стручним мишљењем које треба да садржи све 
елементе из члана 105. Закона о уређењу простора.

Комисија за свој рад има право на финансијску 
накнаду.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-492/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”,бр. 5/05 и 
6/06), Начелник општине, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о образовању комисије за контролу
пројектно-техничке документације
Пројекта за извођење јавне расвјете

обилазнице Бијељина - II фаза
од чвора Бијељина-Брчко до чвора

Бијељина-Тузла

I

У Комисију за ревизију пројектно-техничке 
документације именују се:

1. Мирослав Стојановић, дипл.инг.електротехнике
2. Милутин Тасовац, дипл.инг.електротехнике
3. Зоран Андрић, дипл.инг.електротехнике

II

Комисија је дужна да састави записник о 
извршеној контроли техничке документације са 
стручним мишљењем које треба да садржи све елементе 
из члана 105. Закона о уређењу простора.

Комисија за свој рад има право на финансијску 
накнаду.
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III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-491/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24.04.2007.  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 
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА КОЈИ ЋЕ 

ПРИСУСТВОВАТИ ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА
У МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ БИЈЕЉИНА И 

МЈЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

У Рјешењу о распореду одборника Скупштине 
општине Бијељина који ће присуствовати закључењу 
брака у Матичној служби Бијељина и мјесним 
канцеларијама на подручју општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“ број: 6/05, 
7/05, 2/06, 13/06, 24/06 и 6/07) у тачки I подтачка I у 
Матичној служби Бијељина под редним бројем 10. 
умјесто Мастило Зорана из Бијељине биће „10. Вилотић 
Миливоје из Бијељине “.

II

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-201-44/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16.04.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

 Nа основу рјешења број 02/3-372-110/07 од 11.04. 
2007. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 110 
упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ЗГРАДЕ “ЦЕНТАР НТ” БИЈЕЉИНА Ул. Николе Тесле 
број 23, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и 
сједиште: Заједница етажних власника зграде “Центар 
НТ” Ул. Николе Тесле број 23 Бијељина
 Оснивачи: 13 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: Линцнер Тодор, прeдcједник Управнoг 
oдбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-110/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 11.04.2006. године                                                Цамић Изет с.р.

 Nа основу рјешења број 02/3-372-111/07 од 16.04. 
2007. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 111 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “КРАЂОРЂЕВА БРОЈ: 24”  
БИЈЕЉИНА Ул. Карађорђева број 24, БИЈЕЉИНА 
са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница 
етажних власника зграде “Крађорђева број: 24” Ул. 
Карађорђева број 24, Бијељина
 Оснивачи: 5 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: Васић Иван, прeдcједник Скупштине 
зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-111/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 16.04.2006. године                                                Цамић Изет с.р.
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 Nа основу рјешења број 02/3-372-112/07 од 17.04. 
2007. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 112 
упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ЗГРАДЕ “ИВЕ АНДРИЋА БРОЈ: 48ц”  Ул. Иве Андрића 
број 48ц, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив 
и сједиште: Заједница етажних власника зграде “Иве 
Андрића број 48ц” Ул. Иве Андрића број 48ц, Бијељина
 Оснивачи: 16 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: Вујановић Митар, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-112/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 17.04.2006. године                                                Цамић Изет с.р.
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Политика квалитета  � � � � � � � � � � � � � � � 193
Одлука о преузимању права располагања, 
коришћења и управљања над објектима физичке 
културе на подручју општине Бијељина 
- Пречишћен текст -  � � � � � � � � � � � � � � � 194
Поништава јавни конкурс за попуну упражњеног 
радног мјеста директора Туристичке организације 
Бијељина  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 194
Одлуку о приступању посупку јавне набавке 
бр. ОП-35/07  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 195
Одлуку о приступању посупку јавне набавке 
бр. ОП-34/07  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 195
Одлуку у поступку јавне набавке број 
ОП- 24/07 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 196
Одлуку о приступању поступку јавне набавке 
услуга  бр: Ф-01/07 � � � � � � � � � � � � � � � � 197
Одлуку о приступању посупку јавне набавке 
радова бр. СКП-37-лот5-2/06  � � � � � � � � � � 197
Одлуку о поновном приступању поступку јавне 
набавке бр: СКП-07-п1/07 � � � � � � � � � � � � 198
Одлуку о резултатима окончаног поступка јавне 
набавке и избору најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке број ДД -04/07 � � � � � 198
Одлуку о резултатима окончаног поступка јавне 
набавке и избору најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке број КП - 26/07� � � � � 199
Одлуку о прекиду поступка јавне набавке бр. ОП-
22/07 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 200
Одлуку о именовању комисије за давање стручног 
мишљења за изградњу објекта на ван урбаном 
земљишту � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 200

1.
2�

3�

4�

5.

6.

7�

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Одлуку о именовању стручне комисије за идејно 
решење за потребе израде регулационог плана   
пристаништа Зоне Босанска Рача � � � � � � � � 201
Одлуку о одређивању листе стручних лица са које 
се именовањем формирају Комисије за вршење 
техничке контроле техничке документације 
из области високоградње чију израду је вршило 
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ 
Бијељина  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 201
Одлуку о изменама одлуке о именовању Комисије 
за давање стручног мишљења о могућности и 
оправданости доношења Решења о накнадном 
одобрењу за грађење незаконито изграђених 
грађевина � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 202
Рјешење о образовању Комисије за контролу све 
пројектно-техничке документације коју изводи 
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ 
Бијељина, а која је везана за пројектовање путева, 
улица и мостова� � � � � � � � � � � � � � � � � � 202
Рјешење о образовању Комисије за контролу све 
пројектно-техничке документације коју изводи 
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ 
Бијељина, а која је везана за пројектовање путева, 
улица и мостова� � � � � � � � � � � � � � � � � � 202
Рјешење о измјени рјешења о распореду 
одборника Скупштине општине Бијељина који 
ће присуствовати закључењу брака у Матичној 
служби Бијељина и Мјесним канцеларијама на 
подручју општине Бијељина � � � � � � � � � � � 203

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

14.

15.

16.

17.

18.

19.

С А Д Р Ж А Ј
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