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22. март 2007. ГОДИНЕ

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХм, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 ), члана 72.
Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РСМ
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
доноси

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
ОУ-03-1/06
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се набавка ДОДАТНИХ РАДОВА - анекс
Уговора 02-370-1056/06 од 11.10.2006. године и то:
Извођење додатних радова на реконструкцији и
санацији Дома културе у Јоховцу
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 2.500,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују
финансијска средства је: Реконструкција културних
установа, број потрошачке јединице 0005210, економски
код 821614.
IV
За предметну јавну набавку услуга спровешће се
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

БРОЈ 7/2007
VII

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-114/07		
Бијељина, 		
Датум, 14.03.2007. 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,
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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
СКП-11/07.
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих услуга:
Израда кућних бројева, огласних табли, табли
за упозорење, саобраћајних знакова за обиљежавање
заштитних зона изворишта
III

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 20.03.2007. године, а крајњи рок
завршетка је 01.05.2007. године.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице 0005170,
економски код 613300.

VI

IV

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

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

V
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V

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.05.2007. године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2007. године.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за одржавање и заштиту локалних
путева, број потрошачке јединице 0005170, економски
код 613300.
IV

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.

20. 03. 2007.

За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

набавку

спровешће

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.05.2007. године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2007. године.
VI

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VII

Број: 02-404-111/07		
Бијељина, 		
Датум, 13.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
СКП-29/07.
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих радова:
Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева и градских макадамских улица
Лот1: Одржавање - пошљунчавање локалних
макадамских путева (источни дио)
Лот2: Одржавање - пошљунчавање локалних
макадамских путева (западни дио)
ЛотЗ: Одржавање - пошљунчавање локалних
макадамских путева (северни дио)
Лот4: Одржавање - пошљунчавање гхрадских
макадамских улица
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 305.000,00 КМ.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-110/07		
Бијељина, 		
Датум, 13.03.2007. 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,
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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП22/07.
II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
набавка следећих роба:
Набавка цвијећа и вијенаца и дијелова
и материјала за текуће одржавање просторија и
објеката:

20. 03. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

Лот1: Набавка цвијећа и вијенаца током 2007.
године
Лот2: Набавка дијелова и материјала за текуће
одржавање просторија и објеката Административне
службе општине Бијељина током 2007. године
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 13.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је:
За Лот1: Набавка материјала, број потрошачке
јединице 0005240 економски код 613400 За Лот2:
Трошкови текућег одржавања, број потрошачке
јединице 00052400, економски код 613700
IV
За предметну јавну набавку роба спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК и предвиђено је закључивање
оквирног споразума.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.05.2007. године, а крајњи рок
завршеткаје 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 рјешења.
VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП23/07.
II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
набавка следећих роба:
Набавка канцеларијског материјала за потребе
Административне службе општине Бијељина током
2007. године
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 100.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је Набавка материјала, број потрошачке
јединице 0005240, економски код 613400
IV
За предметну јавну набавку роба спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК и предвиђено је закључивање
оквирног споразума.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од априла 2007. године, а крајњи рок
завршеткаје 31.12.2007. године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача су:
- понуђена цијена............................................ 80 бодова
- услови и начин плаћања.............................. 20 бодова
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-109/07		
Бијељина, 		
Датум, 13.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА

Број: 02-404-108/07		
Бијељина, 		
Датум, 13.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Број 7 - Страна 120

Службени гласник Општине Бијељина

Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП - 02/07
I
У поступку јавне набавке радова: Редовно
одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица
у општини Бијељина у 2007.години путем отвореног
поступка, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ, Бијељина
2. Д.О.О. “РАДИША”, Бијељина
3. “БИЈЕЉИНА ПУТ” А.Д., Бијељина
4. Д.О.О. “БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из јавног огласа испуњавају :
1. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ, Бијељина
2. Д.О.О. “РАДИША”, Бијељина
3. “БИЈЕЉИНА ПУТ” А.Д., Бијељина
4. Д.О.О. “БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина
гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијњено да је најповољнији понуђач за радове из
претходног става сљедећи:
ЛОТ 1- Радови редовног одржавања локалних и
некатегорисаних путева и улица на подручју општине
Бијељина у 2007.години:
Д.О.О.”РАДИША”, Бијељина
ЛОТ 2- Радови редовног одржавања локалних и
некатегорисаних путева и улица на подручју општине
Бијељина ( ископ и прочишћавање канала ) у 2007.
години:
Д.О.О. “РАДИША”, Бијељина
III
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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-24/07		
Бијељина, 		
Датум, 13.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

20. 03. 2007.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА
у поступку јавне набавке број СКП - 09/07
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци а која
се односи на јавну набавку услуга: Пружање услуга
на изради пројектно - техничке документације колско
- пјешачких мостова, понуде су доставили следећи
унапријед позвани, понуђачи:
1. д.о.о. “Вукадиновић”, Теслић
2. д.о.о. “Ибис Пројект”, Брчко
3. д.о.о. “Завод за урбанизам и пројектовање”,
Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
понуде, гдје је након извршеног поступка врједновања
на основу критеријума - најнижа цијена за технички
задовољавајућу понуду, оцијењено да је најповољнији
понуђач за услуге из претходног става следећи:
ЛОТ 1 - Пружање услуга на изради пројектно техничке документације колско - пјешачког моста на
ријеци Тавни, дим.10,00 х 5,00 т, на локацији кч.бр.
2398,2568 и 3011 (к.о. Главичице):
Д.О.О. “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТО
ВАЊЕ”, Бијељина
ЛОТ 2 - Пружање услуга на изради пројектно техничке документације колско - пјешачког моста на
ријеци Тавни, дим. 15,00 х 7,00 т, на локацији кч.бр.
6468 (к.о. Пилица):
Д.О.О. “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТО
ВАЊЕ”, Бијељина
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
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дана објављивања у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.

дана објављивања у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-63/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА
у поступку јавне набавке број ДД - 05/07
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци а која
се односи на јавну набавку радова : Реконструкција
електроинсталација, гријања и вентилације у спортској
сали техничке школе “Михајло Пупин” у Бијељини у
Улици Атинској сходно Закону о јавним
набавкама, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О “МОНТИНГ МОНТАЖА”, Бијељина
2. Д.О.О “БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације испуњава
само понуда д.о.о.”Бук промет”, а након извршеног
поступка врједновања на основу критеријума - најнижа
цијена, оцијењено да је најповољнији понуђач за радове
из претходног става сљедећи:
Д.О.О. “ БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од

Број: 02-404-67/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА
у поступку јавне набавке број СКП - 01/07
I
У поступку јавне набавке радова: Санација
(крпљење) ударних асфалтних рупа на улицама у
Бијељини и Јањи и на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју општине Бијељина у 2007 години
путем отвореног поступка, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
2. ДОО “РАДИША”, Бијељина
3. АД “ЗВОРНИК ПУТЕВИ”, Зворник
4. ДОО “БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из јавног огласа испуњавају:
1.
2.
3.
4.

АД “БИЈЕЉИНА ПУТ, Бијељина
ДОО “РАДИША”, Бијељина
АД “ЗВОРНИК ПУТЕВИ”, Зворник
ДОО “БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина

гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијњено да је најповољнији понуђач за радове из
претходног става сљедећи:
ЛОТ 1- Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на улицама у Бијељини и Јањи у 2007.
години:
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
ЛОТ 2- Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локлним и некатегорисаним путевима
на подручју општине Бијељина у 2007.години:
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
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IV

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

20. 03. 2007.

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: 02-404-67/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-23/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ДД - 05/07
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци а која
се односи на јавну набавку радова : Реконструкција
електроинсталација, гријања и вентилације у спортској
сали техничке школе “Михајло Пупин” у Бијељини у
Улици Атинској сходно Закону о јавним
набавкама, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О “МОНТИНГ МОНТАЖА”, Бијељина
2. Д.О.О “БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације испуњава
само понуда д.о.о.”Бук промет”, а након извршеног
поступка врједновања на основу критеријума - најнижа
цијена, оцијењено да је најповољнији понуђач за радове
из претходног става сљедећи:
Д.О.О. “ БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број : 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 42. став 7. Закона о основној
школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
38/04), Начелник општине Бијељина, дана 13. марта
2007. године д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА УПИС
ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ КОЈА ДО КРАЈА ТЕКУЋЕ
КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ НАВРШАВАЈУ
ШЕСТ ГОДИНА ЗА ШКОЛСКУ 2007/2008.
ГОДИНИ И ОДРЕЋИВАЊУ
РАСПОРЕДА УПИСА
I
У комисије за утврђивање психо-физичке
способности дјеце за упис у први разред основне школе,
која до краја текуће календарске године навршавају
шест година именују се:
1. ОШ “Дворови“ Дворови
• Јелица Зекић, педагог-психолог,
• љекар,
• наставник школе
Комисија ће обавити преглед дјеце 11, 12. и 13.
априла 2007. године
2. ОШ “Вук Караџић“ Бијељина
• Жељка Васиљчић, педагог-психолог,
• љекар,
• наставник школе
Комисија ће обавити преглед дјеце 16, 17. и 18.
априла 2007. године
3. ОШ “Доситеј Обрадовић“ Суво Поље
• Јово Давидовић , педагог-психолог,
• љекар,
• наставник школе
Комисија ће обавити преглед дјеце 17. априла 2007.
године
4. ОШ “Свети Сава“ Црњелово
• Јово Јовановић,, психолог-психолог,
• љекар,
• наставник школе
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Комисијаће обавити преглед дјеце 17. априла 2007.
године
5. ОШ “Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац
• Александра Дивчић, педагог-психолог,
• љекар
• наставник школе
Комисија ће обавити преглед дјеце 17,18,19. и 20.
априла 2007. године
6. ОШ “Меша Селимовић” Јања
• Мила Ковачевић, педагог-психолог,
• љекар,
• наставник школе
Комисија ће обавити прегледдјеце 17 , 18, 19. и 20.
априла 2007. године
7. ОШ “Петар Петровић Његош Велика Обарска
• Ранко Пунош, педагог-психолог,
• љекар,
• наставник школе
Комисијаће обавити преглед дјеце 18. и 19. априла
2007. године
8. ОШ “Петар Кочић” Бродац
• Данка Бабаљ, педагог-психолог,
• љекар ,
• наставник школе
Комисија ће обавити преглед дјеце 25. и 26. априла
2007. године
9. ОШ “Кнез Иво од Семберије“ Бијељина
• Душан Шавија, педагог-психолог,
• љекар,
• наставник школе
Комисија ће обавити преглед дјеце 25, 26, 27. априла
и 2. маја 2007. године
10. ОШ “Ћирило и Методије” Главичице
• Јадранко Драгић, педагог-психолог,
• љекар,
• наставник школе
Комисијаће обавити преглед дјеце 26. и 27. априла
2007. године
11. ОШ “Јован Дучић“ Бијељина
• Јагода Слијепчевић , педагог-психолог,
• љекар,
• наставник школе
Комисијаће обавити преглед дјеце 3, 4. и 7. маја
2007. године
12. ОШ “Свети Сава“ Бијељина
• Радмила Ћеклић, педагог,
• Љиљана С Ракић, психолог,
• љекар,
• наставник школе
Преглед ће се обавити 3, 4. и 7. маја 2007. године
II
Задатак комисија је да у складу са чланом 1.
Правилника о упису ученика у први разред основне
школе (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 19/05), утврде психо - физичку зрелост дјеце за
похађање наставе која до краја текуће календарске
године навршавају шест година и донесу рјешење о
способности за упис у први разред основне школе .
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III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-610-9/07		
Бијељина, 		
Датум, 13.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05 и
6/06) и члана 4. Одлуке о радним тијелима начелника
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број 5/06), начелник општине Бијељина д о
носи

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за помоћ подстицају
повратка избјеглих и расељених лица и
стамбено збрињавање социјално угрожених
лица на територији општине Бијељина
I
У Комисију за одабир корисника именују се :
1. Драган Божић, Административна служба општине
Бијељина, предсједавајући
2. Амира Воденчаревић, Административна служба
општине Бијељина, члан
3. Амира Ганић, Административна служба општине
Бијељина, члан
4. Јевто Василић, Административна служба општине
Бијељина, члан
5. Енес Хаџић, представник удружења “Јања” из Јање
6. Хамдија Хусић, представник удружења Рома
Републике Српске
7. Мухамед Бегановић, удружење грађана “Повратак
и одрживи опстанак”
II
Задатак Комисије из става I овог рјешења је :
- да прими на увид документе подносилаца захтјева,
- да обиђе стамбене некретнине и изврши увиђај
истих,
- да на основу приложених докумената и стања
објеката предложи износ новчане помоћи,
- да прими материјални доказ корисника о изврше
ним радовима,
- да изврши контролу намјенског трошења додије
љених средстава,
- да предложи надлежном органу начин потра
живања неутрошених или ненамјенски утрошених
средстава помоћи
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
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а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-7/07		
Бијељина, 		
Датум, 22.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51 Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина” ,број 5/05 и
6/06), члана 8. Одлуке о критеријима ,начину и поступку
расподјеле средстава удружењима грађана на подручју
општине Бијељина, (“Службени гласник општине
Бијељина“, број 8/05) и Одлуке о усвајању буџета
општине Бијељина за 2007. годину (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 29/2006), начелник општине
општине Бијељина расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БИЈЕЉИНА
I
Расписује се јавни оглас за предлагање програма/
пројеката удружења на подручју општине Бијељина за
финансирање и суфинансирање у складу са Одлуком о
критеријима, начину и поступку расподјеле средстава
удружењима грађана на подручју општине Бијељина,
а из средстава буџета општине Бијељина са буџетске
ставке 614 300 Финансирање програма/пројеката
удружења у износу од 55.000,00 КМ
II
Средства се додјељују удружењима која су
регистрована на подручју БиХ односно Републике
Српске 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 намјене, расподјељују се у складу са чланом 10
и чланом 17, тачка 4, Одлуке о критеријима, начину и
поступку расподјеле средстава удружењима грађана на
подручју општине Бијељина
IV
Пројекти/програми који се не могу пријавити и
финансирати или суфинансирати из ових буџетских
средстава су:
-пројекти који се базирају на инвестицијским
улагањима, изградњи и адаптацији објеката, куповини
опреме и слично,
-пројекти који се искључиво односе на једнократне
манифестације, као на примјер конференције, округле
столове, семинаре, прославе годишњица, излети и
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слично, осим у случајевима када су наведене активности
дио трајнијег и свеобухватнијег пројекта,
-удружења чија се дјелатност финансира посебним
прописима и за које су предвиђена посебна средства у
буџету општине Бијељина.
V
Удружење подноси пријаву на јавни оглас
на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за
расподјелу средстава из буџета општине Бијељина.
Уз пријаву се прилаже:
1. Рјешење о упису у регистар удружења у БиХ
односно Републици Српској,
2. Идентификациони број из регистра пословних
субјеката(копија),
3. Кратак опис организације са подацима о претходно
реализованим програмима/ пројектима,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава-(Образац за кандидовање пројекта/
програма)
5. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава
из других извора за пројекат за који тражи
суфинансирање,
6. Изјава овлаштеног лица да није добила средства
од другог донатора за пројекат, или дио пројекта,
којим аплицира на јавни оглас,
7. Удружења којима су додијељена средства за
материјалне трошкове, за претходну или текућу
годину, дужна су приложити наративни и
финансијски извјештај о реализацији програма/
пројекта.
VI
Поред критерија и услова из тачке III и IV овог
конкурса, апликанти су обавезни доставити уговор
о суфинансирању и испунити пријавни образац
за суфинансирање за дио трошкова у реализацији
пројекта.
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине
општине Бијељина, соба-18.
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 расподјелу средстава за финансирање
пројеката од интереса за општину Бијељина са назнаком:
не отварај
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VIII

О резултатима конкурса за избор најповољнијих
пројеката, сви учесници ће бити обавијештени
писменим путем. НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ
ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-4/07		
Бијељина, 		
Датум, 06.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51 .Статута општине Бијељина
( “Службени гласник општине Бијељина “ број:5 /2005,
6/06 ) и Одлуке о буџету општине Бијељина за 2007.
годину (“Службени гласник општине Бијељина” број
29/2006.) Бијељина”, начелник општине расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за додјелу новчаних средстава у износу од
129.000,00 КМ из буџета општине Бијељина
намијењених подстицају повратка избјеглих и
расељених лица и стамбено
збрињавање социјално угрожених лица
I
ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
А) Додјела новчаних средстава из буџета општине
Бијељина намијењених подстицају повратка избјеглих
и расељених лица и стамбено збрињавање социјално
угрожених лица на подручју општине Бијељина
Б) Додјела новчаних средстава повратницима
са подручја општине Бијељина у општине Тузланског
кантона за уградњу грађевинског материјала на подручју
Тузланског кантона
II
КРИТЕРИЈИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА
Општи критерији:
1. Статус кандидата за донацију (потврда надлежног
органа не старија од 30 дана од дана објављивања
конкурса за додјелу средстава),
2. Власништво или станарско право над стамбе
ном јединицом која је изграђена на законит
начин и која је предмет реконструкције,
(ЗКИ, ЗКУ или посједовни лист не старији од
6 мјесеци),
3. Доказ о поврату имовине (ЦРПЦ одлука, или
правоснажно рјешење о поврату имовине/
станарског права-рјешење надлежног општинског
органа о поврату или увођењу у посјед),
4. Да је подносилац захтјева на дан 30. априла 1991.
године имао пребивалиште у стамбеној јединици
која је предмет реконструкције (увјерење о кретању
издато од надлежног органа унутрашњих послова)
5. да се стамбена јединица која је предмет
реконструкције сматра неусловном за становање, у
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складу с одговарајућим стандардима о минимуму
стамбених услова (изјава),
6. да он и чланови његовог домаћинства од 1991.
године немају на територији БиХ другу стамбену
јединицу која се сматра условном за становање, у
складу са одговарајућим стандардима о минимуму
стамбених услова, (изјава)
7. да није примио помоћ у реконструкцији, довољну
да задовољи одговарајуће стандарде о минимуму
стамбених услова. (изјава)
Општи критерији су елиминаторни
Посебни критерији:
1. Корисник помоћи се вратио на своје пријератно
пребивалиште и живи у условима који су испод
утврђеног стамбеног минимума(копија личне карте,или
потврда надлежног општинског органа да је повратник),
2.Корисник помоћи припада одређеним скупинама
као што су:
- социјалне категорије(пензионери-чек од пензије,
незапослени-потврда бироа за запошљавање, лица
у стању социјалне потребе-потврда центра за
социјални рад),
- особе са онеспособљењем/инвалидитетом (рјешење
надлежног органа),
- самохрани родитељи, старатељи или хранитељи
породице(потврда центра за социјални рад или
општинског органа управе),
- породице погинулог борца (потврда надлежног
органа код којег се води службена евиденција),
- породице несталих особа и бивши логораши
(потврда надлежног органа код којег се води
службена евиденција),
3.Корисник се налази у колективним облицима
збрињавања, алтернативном смјештају или задовољава
услове и има право на алтернативни смјештај(потврда
надлежног органа),
4. Број и старосна доб чланова домаћинства
(овјерена кућна листа, родни листови за малољетне,
овјерене копије личних карата за пунољетне чланове
породице).
О резултатима одабира корисници ће бити
обавијештени појединачним закључцима, а листа
кандидата са бројем бодова ће се објавити на огласној
табли.
III
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА
Рок за достављање захтјева је 30 дана
по објављивању овог огласа на огласној табли
Административне службе општине Бијељина.
Достава захтјева са потребном документацијом се
врши лично или препорученом пошиљком Одјељењу
за друштвене дјелатности Бијељина, Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр.1 (путем писарнице).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-5/07		
Бијељина, 		
Датум, 19.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

Nа основу рјешења број 02/3-372-107/07 од 13.03.
2007. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 107 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “САРАЈЕВСКА-ТРЕЋИ УЛАЗ”
БИЈЕЉИНА, Ул. Светозара Марковића 3ц, БИЈЕЉИНА
са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница
етажних власника зграде “Сарајевска-трећи улаз”,
Ул. Светозара Марковића 3ц, Бијељина
Оснивачи: 16 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника зграде. Заједница у правном промету
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иступа самостално у оквиру дјелатности, а за обавезе
одговара цјелокупном својом имовином. Чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде.
Заступа: Ацо Терзић, прeдcједник Управног одбора
заједнице, самостално и без ограничења.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-107/07		
Бијељина, 		
Датум, 13.03.2007. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Цамић Изет с.р.
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