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27. фебруар 2007. ГОДИНЕ

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02 ) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној дана 23. фебруара 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
„ЛОКАЦИЈА 2” У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА” У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се изради урбанистичког пројекта
„ЛОКАЦИЈА 2„ у оквиру регулационог плана „ЦЕНТАР
ГРАДА” у Бијељини.
II
Граница обухвата креће од сјевероисточне
границе парцеле означене као к.ч. 3708 лијевом
страном Улице Јована Дучића правцем сјеверзапад све до сјеверне границе катастарске парцеле
означене као к.ч. 3278/1 у дужини од око 130 м. Ту
граница обухвата скреће правцем запад границама
парцела број 3278/1, 3277 и 3274, пресијеца дио к.ч.
3274 и наставља границом парцеле број 3268 и 3267,
затим скреће правцем југа до границе са парцелом
3264, скреће правцем запад границом к.ч. 3264 све
до постојећег приступног пута означеног као к.ч.
3256. Граница даље наставља правцем југо-исток све
катастарским западним границама парцела означене
као к.ч. 3264, 3263, 3262, 3261, 3675, 3679, 3689, 3690,
3692, 3701, гдје граница скреће правцем исток јужном
катастарском међном линијом парцела означених као
к.ч. 3701, 3703 и 3706 све до спајања са Улицом Јована
Дучића.
Површина обухвата Урбанистичког пројекта
износи 1,13 ха (један запета тринаест хектара).
III
План се односи на период од 2007. до 2015.
године.
IV
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од

БРОЈ 5/2007

дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.
V
Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта

VI
Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
VII
Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у
трајању од 30 дана.
IX
На основу резултата јавне расправе о нацрту
урбанистичког пројекта Носилац припреме плана
утврђује приједлог урбанистичког пројекта и исти
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз предлог плана Носилац припреме плана дужан
је доставити образложење и све предлоге и мишљења
прикупљена у току јавне расправе о нацрту плана.
X
Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-13/07		
Бијељина, 		
Датум, 23. 02. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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 ), 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 бр. ОП-21/07
I

27. 02. 2007.
VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег пружаоца услуга су:
- цијена . ............................................................ 80 бодова
- гаранатни рок................................................ 20 бодова
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
VIII

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП21/07.

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

II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
набавка следећих услуга:
Сервисирање и поправка аутомобила, копир
апарата, комјутерске опреме, клима уређаја и телефона
Административне службе општине Бијељина током
2007. године:
Лот1: Сервисирање и поправка аутомобила
Административне службе општине Бијељина током
2007. године
Лот2: Сервисирање и поправка копир апарата
Административне службе општине Бијељина током
2007. године
ЛотЗ: Сервисирање и поправка комјутерске
опреме Административне службе општине Биjељина
током 2007. године
Лот4: Сервисирање и поправка клима уређаја
Административне службе општине Бијељина током
2007. године
Лот5: Сервисирање и поправка телефона
Административне службе општине Бијељина током
2007. године

Број: 02-404-93/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.02.2007. 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 бр. СКП-23/07
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
СКП-23/07.

III

II

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 50.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Уговорене услуге и трошкови текућег
одржавања, број потрошачке јединице 0005240,
економски код 613900 и 613700.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих услуга:
Уређење улазно-излазних путних праваца и
обале канала Дашница у градском подручју (кошење) и
чишћење дна канала

IV
За предметну јавну набавку услуга спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК и предвиђено је закључивање
оквирног споразума.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 10.04.2007. године, а крајњи рок
завршеткаје 31.12.2007. 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: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице 0005170,
економски код 613300.
IV
За предметну јавну набавку услуга спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
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V

IV

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.05.2007. године, а крајњи рок
завршетка је крај октобра 2007. године.

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

VI

V

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

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15.04.2007. године, а крајњи рок
завршетка је 15.06. 2007. године.

VII

VI

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”.

Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег извођача радова је НАЈНИЖА
ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЂЕ ПОНУДЕ.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-92/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.02.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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 РАДОВА бр. СКП-16/07
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
СКП-16/07.
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих радова:
Постављање заштитних стубића и изградња
подеста за постављање контејнера за смеће у Бијељини
III
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.

Број: 02-404-91/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.02.2007. 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 И РОБА
бр. ОП-15/07
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП15/07.
II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
набавка следећих услуга и роба:
Набавка резервних дијелова, гума, регистрација и
прање службених аутомобила Административне службе
општине Бијељина:
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Лот 1: Набавка резервних дијелова за службене
аутомобиле Административне службе општине
Бијељина током 2007. године
Лот 2: Набавка гума за службене аутомобиле
Административне службе општине Бијељина током
2007. године
Лот 3: Регистрација службених аутомобила
Административне службе општине Бијељина током
2007. године
Лот 4: Прање службених аутомобила Админи
стративне службе општине Бијељина током 2007.
године
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 50.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују
финансијска средства за Лот 1 и Лот 2 је Набавка
материјала, број потрошачке јединице 0005240,
економски код 613400.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују
финансијска средства за Лот 3 је трошкови осигурања
имовине и колективно осигурање, број потрошачке
јединице 0005240, економски код 613800.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују
финансијска средства за Лот 4 је уговоремне услуге,
број потрошачке јединице 0005240, економски код
613900.

27. 02. 2007.
VIII

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-85/07		
Бијељина, 		
Датум, 20.02.2007. 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 бр. СКП-26/07
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
СКП-26/07.

IV

II

За предметну јавну набавку услуга спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК и предвиђено је закључивање
оквирног споразума за све Лот-ове.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих услуга:
Увођење информационог система за наплату и
контролу паркирања путем СМС-а и то:
Лот 1: Увођење информационог система
Лот 2: Набавка хардвера

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 10.04.2007. године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2007. године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег добављача су:
За Лот 1 и Лот 2 је:
- понуђена цијена..........................................80 бодова
- брзина испоруке..........................................10 бодова
- услови и начин плаћања.............................10 бодова
За Лот 3 и Лот 4 је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА
ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 120.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Остале услуге-наплата паркирања, број
потрошачке јединице 0005170, економски код 613900.
IV
За предметну јавну набавку услуга спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.05.2007. године, а крајњи рок
завршетка је 01.06.2007. године.
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VI

II

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

За потребе Комуналне полиције, вршиће се
набавка следећих радова и услуга: Извршење рјешења
комуналне полиције током 2007. године:
Лот 1: Уклањање возила, паноа, тезги, дијелова
возила и сл. током 2007. године
Лот 2: Уклањање столова, столица, сунцобрана и
сл. током 2007. године
Лот 3: Сасијецање дрвећа и растиња поред путева
и улица и у двориштима са уличне стране
током 2007. године
Лот 4: Уклањање неправилних рампи на колским
улазима током 2007. године
Лот 5: Санација ровова од ископа и прекопа током
2007. године
Лот 6: Поправка и обнова фасада, постављање
заштитних мрежа на фасадама-објектима и израдамонтажа пасажа од дрвених подграда у циљу заштите
намјене и корисника јавних површина током 2007.
године
Лот 7: Поправка водоводне и канализационе
инсталације уз предходну детекцију квара у вишепо
родичним стамбеним објектима током 2007. године
Лот 8: Изградња-уређење површина за контејнере
током 2007. године
Лот 9: Стављање ван употребе-блокада неисправ
них лифтова током 2007. године

За Лот 1:
цијена увођења информационог система............40 бодова
трошкови функционалног одржавања.................20 бодова
техничко-технолоћко предности.........................10 бодова
рок потребан за увођење
информационог система........................................10 бодова
референце................................................................10 бодова
услови плаћања.......................................................10 бодова
За Лот 2:
понуђена цијена......................................................40 бодова
техничке карактеристике......................................30 бодова
гаранцијско, посгаранцијско одржавање и
обавеза у погледу резервних дијелова.................5 бодова
услови плаћања.......................................................10 бодова
гарантни рок............................................................ 5 бодова
рок испоруке............................................................10 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: 02-404-84/07		
Бијељина, 		
Датум, 19.02.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 8.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства је:
Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења
контролних органа, број потрошачке јединице 0005220,
економски код 613900.
IV
За предметну јавну набавку услуга спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирног
споразума.

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

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 20.04.2007. године, а крајњи рок
завршеткаје 31.12.2007. године.
VI

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. КП-01/07

Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег пружаоца услуга је НАЈНИЖА
УПОРЕДНА ВРИЈЕДНОСТ.

I

VII

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: КП01/07.

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

V

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

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 10.04.2007. године, а крајњи рок
завршеткаје 31.12.2007. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VI

Број: 02-404-76/07		
Бијељина, 		
Датум, 13.02.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег пружаоца услуга је НАЈНИЖА
УПОРЕДНА ВРИЈЕДНОСТ.
VII

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 бр. ЈНИН-01/07

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: 02-404-77/07		
Бијељина, 		
Датум, 13.02.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
ЈНИН-01/07.
II
За потребе Одсјека за јавне набавке, инвестиције и
надзор, вршиће се набавка следећих услуга:
Геомеханичко испитивање тла и геодетско
мјерење и снимање током 2007. године на локацијама са
подручја општине Бијељина:
Лот 1: Геомеханичко испитивање тла током 2007.
године на локацијама са подручја општине Бијељина
Лот 2: Геодетско мјерење и снимање током 2007.
године на локацијама са подручја општине Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 125.000,00 КМ.
Предвиђени износ се обезбјеђује из буџета
општине Бијељина за 2007. годину са корисничких
ставки.
IV
За предметну јавну набавку услуга спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирног
споразума.

На основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”, БРОЈ:101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06 и 24/06) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“СЛ.гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ДД- 02/07
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци а која
се односи на набавку услуга:
Стручно вјештачење у спору насталом током
реализације уговора чији је предмет изградања Центра
за високо образовање, понуде су доставили сљедећи,
унапријед позвани, понуђачи:
- Институт економских наука, Бања Лука
- “Еф ревизор” доо, Бања Лука
- Предузеће за ревизију и пореско савјетовање
“Адитион ДБ” доо, Бања Лука
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II

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
понуде, гдје је након извршеног поступка врједновања
а на основу критеријума - најнижа цијена, оцијењено да
је најповољнији понуђач за услуге из претходног става
сљедећи:

Поступак јавне набавке је спроведен у складу
са чланом 46. став 6) Закона о јавним набавкама БиХ,
тако да је комисија приступила отварању приспјеле
понуде и установила да понуда, иако једна, задовољава
услове из тендерске документације те задовољава
задати критеријум вредновања - најнижа цијена, која
на основу испитивања стања на тржишту се може узети
као прихватљива, тако да је комисија оцијенила да је
најповољнији понуђач за услуге из претходног става
сљедећи:

ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА,
БАЊА ЛУКА
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право да поднесе писмени
приговор у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-34/07		
Бијељина, 		
Датум, 15.02.2007. године

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
“ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ”
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-35/07		
Бијељина, 		
Датум, 21.02.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”, БРОЈ: 101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06 и 24/06) 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 :

На основу члана 43. алинеја 18. а у вези са чланом
40. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
51. алинеја 19. а у вези са чланом 56. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06)), Начелник оппггине Бијељина
дана 16. фебруара 2007. године д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ПП- 04/07

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ
ПРОЈЕКТА О УСПОСТАВЉАЊУ И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА
УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ПО
ЗАХТЈЕВИМА СТАНДАРДА ИСО 9001:2000
У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци а која
се односи на јавну набавку услуга: Вршење стручног
надзора над израдом шумско-привредне основе за
приватне шуме на подручју општине Бијељина, понуду
је сходно закону доставио, следећи понуђач:
- Универзитет у Бањој Луци
“Шумарски факултет”

У тачки III Одлуке о покретању Пројекта о
успостављању и имплементацији система управљања
квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2000
у Административној служби општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 1/07 и
4/07), у састав Одбора за квалитет, умјесто Радислава
Кањерића, одређује се:
- Бојана Вујовић, члан.
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II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-2/07		
Бијељина, 		
Датум, 22.02.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-057-4/07		
Бијељина, 		
Датум, 16.02.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 69. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05
и 6/06) и члана 5. Одлуке о критеријима, начину и
поступку расподјеле средстава удружењима грађана
на подручју општине Бијељиш; (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 8/05), начелник општине
Бијељина д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за расподјелу
средстава удружењима грађана на
подручју општине Бијељина

На основу члана 30. Одлуке о гробљима и
погребној дјелатности на подручју општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина, број: 2/2000),
и члана 51. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, бр. 5/05, 6/05 и 6/06),
Начелник општине Бијељина, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности МЗ Бродац на Одлуку
број: 70-1 од 14.10.2006 године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ МЗ “Бродац” на Одлуку
бр. 70-1 од 14.10.2006 године, која се односи на увођење
реда и наплату гробног мјеста у мјесном гробљу
Бродац.
II

I
У Комисију за расподјелу средстава удружењима
грађана на подручју општине Бијељина именују се :

Одлука из тачке 1. овог рјешења налази се у
прилогу рјешења и чини његов саставни дио.
III

1. Драган Божић, шеф Одсјека за хуманитарне
дјелатности и невладине организације,
предсједник
2. Амира Воденчаревић, административни
службеник, члан
3. Љиља Матић, административни службеник, члан
4. Наталија Перић, одборник Скупштине општине
Бијељина, члан
5. Милош Павловић, одборник Скупштине општине
Бијељина, члан
II
Задатак Комисије из става 1 овог рјешења је:

Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у
“Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-143/07		
Бијељина, 		
Датум, 15.02.2007. 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) Начелник општине Бијељина, д о н о с и

- да утврди приједлог расподјеле средстава
удружењима грађана у складу сг. Одлуком о
критеријима, начину и поступку расподјеле средстава
удружењима грађана на подручју општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина” број, 8/05).

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ
НАСТАЛИХ ШТЕТА ОД КЛИЗИШТА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

III

I

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

У Општинску комисију за процјену насталих
штета од клизишта на подручју општине Бијељина
именују се:

27. 02. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

1. Вујадин Јовић, дипл.инг.грађевинарства,
предсједник
2. Зоран Перић, дипл. инг. пољоприареде, члан
3. Младен Милићевић, дипл. инг. грађевинарства,
члан.
II
Задатак Комисије је обилазак локација захваћених
клизиштем на подручју општине и вршење процјене
насталих штета на земљишту и објектима захваћеним
клизиштем по Упутству о јединственој методологији за
процјену штета од елементарних непогода.
III
Извршену процјену штета на прописаним
обрасцима доставити Начелнику општине и Одсјеку за
цивилну заштиту општине Бијељина.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Бијељина’.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-85-1/07		
Бијељина, 		
Датум, 20.02.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Nа основу рјешења број 02/3-372-106/07 од 08.02.
2007. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 106 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “БЕОГРАДСКА БРОЈ: 13”
Ул. Београдска број: 13, БИЈЕЉИНА са сљедећим
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних
власника зграде “Београдска број: 13”, Ул. Београдска
број: 13 Бијељина
Оснивачи: 21 етажни власник 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: Петковић Жељко, прeдcједник Управнoг
oдбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-106/07		
Бијељина, 		
Датум, 08.02.2007. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Цамић Изет с.р.

Број 5 - Страна 98
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