
07. 12. 2007. Службени гласник Општине Бијељина Број 30   -   Страна 589

ГОДИНА XLIV     07. децембар 2007. ГОДИНЕ БРОЈ 30/2007

На основу члана 43. а у вези са чланом 40. Закона о 
локалној самоуправи («Сл. гласник Републике Српске», 
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. а у вези са 
чланом 49. Статута општине Бијељина («Сл. гласник 
општине Бијељина», број 5/05, 6/05 и 6/06) Начелник 
општине Бијељина је дана 03. децембра 2007. године  
д о н и о:

О Д Л У К У
о усвајању Измјене Плана рада интерне 

ревизије за 2007. годину

Члан 1.

Усваја се Измјена Плана рада интерне ревизије 
корисника буџета Општине Бијељина за 2007. годину, 
са оквиром дугорочног плана у четверогодишњем 
циклусу.

Члан 2.

Измијењени План рада интерне ревизије корисника    
буџета општине Бијељина из члана 1. интегрални је дио 
ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у 
„Службеном гласнику Општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-1-600/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи (“ Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“СЛ.гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр.СКП- 48-1/06

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП-48-1/06

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка додатних и вишкова 
радова:

Извођење додатних и вишкова радова око санације 
фекалне канализације јавног склоништа стамбеног 
насеља”Маринковић”у ул.Пере Станића, МЗ”Дашница” 
Анекс I Уговора бр.02.370-1313/06 од 13.12.2006.године

III

Предвиђени додатни износ БРУТО средстава за 
реализацију јавне набавке је 9.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за финансирање комуналне 
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170 , 
економски код: 613 300.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК.

V

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати доношењем посебног ријешења.

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-332/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи (“ Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
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(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА бр.ОП- 19-Ш/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем:ОП-19-П1/07

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
јавна набавка роба:

Набавка службене одјеће и обуће

Лот 1: Набавка службене одјеће и обуће за раднике 
комуналне полиције

Лот 2 : Набавка службене одјеће и обуће за остале 
униформисане раднике Административне 
службе општине Бијељина

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава 
за реализацију јавне набавке за Лот 1 је 10.000,00 
КМ (БРУТО 11.700,00 КМ), а за Лот 2: 15.641,00 КМ 
(БРУТО 18.300,00 КМ).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Трошкови материјала, број потрошачке 
јединице: 0005240, економски код: 613 400.

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 25.12.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је 15.02. 2008. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.

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: 02-404-331/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 ) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. СКП-49-11-П1/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
СКП-49-П-Ш/07

II

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

Укрштање 10 КВ кабла - Лугови са ободним 
каналом

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 8.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је:Изградња путне мреже и инвестиције у 
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице: 
0005170, економски код: 821600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
Конкурентски захтјев без објављивања обавјештења.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 10.11.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је 30.11. 2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена.
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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: 02-404-303/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05.11.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи (“ Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

БР.СКП-14-1/07 бр.02-404-318/07 од 14.11.2007.
године

I

Члан III се мијења и то:

Умјесто: Предвиђени максимални износ БРУТО 
средстава за реализацију јавне набавке који се 
обезбјеђује из буцета општине је 45.775,00 КМ (Лот 1: 
1.725,00 КМ, Лот 2: 2.050,00 КМ, Лот 3: 8.750,00 КМ, 
Лот 4: 2.800,00 КМ, Лот 5: 550,00 КМ, Лот 6: 3.550,00 
КМ, Лот 7: 1.950,00 КМ, Лот 8: 2.375,00 КМ, Лот 9: 
650,00 КМ, Лот 10: 500,00 КМ, Лот 11: 18.500,00 КМ, 
Лот 12: 2.375,00 КМ)

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је:Изградња путне мреже и инвестиције у 
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице: 
0005170, економски код: 821600.

Стајаће: Предвиђени максимални износ БРУТО 
средстава за реализацију јавне набавке је 183.100,00 
КМ (Лот 1: 6.900,00 КМ, Лот 2: 8.200,00 КМ, Лот 3: 
35.000,00 КМ, Лот 4 :11.200,00 КМ, Лот 5: 2.200,00 КМ, 
Лот 6: 14.200,00 КМ, Лот 7: 7.800,00 КМ, Лот 8: 9.500,00 
КМ, Лот 9: 2.600,00 КМ, Лот 10: 2.000,00 КМ, Лот 11: 
74.000,00 КМ и Лот 12: 9.500,00 КМ) од тога из буџета 
општине 91.550,00 КМ (Лот 1: 3.450,00 КМ, Лот 2: 
4.100,00 КМ, Лот 3: 17.500,00 КМ, Лот 4: 5.600,00 КМ, 

Лот 5: 1.100,00 КМ, Лот 6: 7.100,00 КМ, Лот 7: 3.900,00 
КМ, Лот 8: 4.750,00 КМ, Лот 9: 1.300,00 КМ, Лот 10: 
1.000,00 КМ, Лот 11: 37.000,00 КМ, Лот 12: 4.750,00 
КМ).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је:Изградња путне мреже и инвестиције у 
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице: 
0005170, економски код: 821600.

II

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-318/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ број : ОДД-01-1/06

I

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
спроведен је преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења јавне набавке накнадних радова: 

Накнадни радови изградње септичке јаме, упојног 
бунара и водомјерног шахта, гдје је сходно Закону 
позван извођач радова из основног уговора број:02-610-
3/06 од 05.06.2006.године, ДОО “Перић”, Бијељина.

II

Након разматрања приспјеле понуде понуђача 
ДОО “Перић”, Бијељина бр.02/10-1241/07 од 19.11.2007.
године и проведеног преговарачког поступка прихваћена 
је понуда за набавку накнадни радови изградње септичке 
јаме, упојног бунара и водомјерног шахта у бруто износу 
од 11.850,00 КМ.

III

Уколико понуђач сматра да је набавни орган 
погријешио у току поступка има право приговора 
Начелнику општине у року од 5 дана од прије ове 
Одлуке.
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IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-320/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30.11.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП 52-1/06

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на јавну набавку непредвиђених, додатних-
накнадних и вишкова радова: “Извођење непредвиђених, 
додатних (накнадних) и вишкова радова на изградњи 
Друге етапе Прве фазе фекалне канализације града 
Бијељине”, сходно Закону о јавним набавкама, понуду 
је доставио следећи понуђач:

ДОО „ХИГРА” БИЈЕЉИНА

II

Након разматрања приспјеле понуде ДОО „Хигра” 
Бијељина, бр. 02/10-1191/07 од 30.10.2007. године, 
установљено је да иста испуњава услове из тендерске 
документације. Након извршеног поступка преговарања, 
прихваћена је понуда понуђача:

ДОО „ХИГРА” БИЈЕЉИНА, у бруто износу од 
715.504,33 КМ

III

Против ове одлуке дозвољен је приговор у року 
од пет дана од дана пријема исте. Приговор се подноси 
Начелнику општине.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-287/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30.11.2007.  године                                                        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, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник 
општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ДД 24-12-п1/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци 
поступка о набавци, а која се односи на набавку услуга: 
Израда техничке документације , пројекта вањског 
уређења центра за високо образовање у Бијељини, 
нпонуде су доставили следећи понуђачи:

1) ДОО “Алтер груп” Кикинда 
=12.850,00 КМ - бруто цијена

2) ДОО Институт за грађевинарство ИГ Бања Лука 
=198.900,00КМ- бруто цијена

3) ДОО “Институт ГИТ” Тузла 
= 17.550,00КМ- бруто цијена

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да исте испуњавају опште услове из тендерске 
документације, те је након извршеног поступка 
вредновања а на основу критеријума најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде утврђено је да је 
најповољнија понуда,

ДОО “Алтер груп” Кикинда 
=12.850,00 КМ - бруто цијена

III

Против ове одлуке кандидат - понуђач 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.
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IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-302/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30.11.2007.  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 ОП -20/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку роба: Набавка 
рекламног материјала током 2007. и 2008.године, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

Д.О.О.”Мосст Принт Компани”, Попови-Бијељина 
А.Д. “Графосемберија”, Бијељина
Д.О.О.”Мојић”, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
све понуде.Комисија је на основу критеријума који су 
дефинисани као: 1) најнижа цијена - 90 бодова и 2) рок 
испоруке - 10 бодова, извршила вредновање и сачинила 
збирну табелу бодовања на следећи начин:
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1. Д.О.О.”Мојић” 64.035,0КМ 30 30,62 3,34 33,96 1

2. Д.О.О.”Мосст Принт 
Компани” 65.300,0КМ 30 30,05 3,33 33,38 2

3. А.Д. “Графосемберија” 66.860,00КМ 30 29,33 3,33 32,66 3

На основу вредновања је оцјењено да је 
најповољнији понуђач за набавку   робе из претходног 

члана са којим ће се закључити оквирни споразум за 
20007. и 2008.годину следећи:

Д.О.О. “МОЈИЋ”, БИЈЕЉИНА, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 64.035,00КМ

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 
ошнтине, а може се изјавити и усмено на записник код 
овог органа.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
а биће објављена у “Службеном гласнику 
општине Бијељина”. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-289/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 35. и 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 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине Бијељина  д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
број : СКП 02-1/07 ЛОТ 1

I

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове проведен је преговарачки поступак без 
објављивања обавјештења за јавну набавку радова : 
„Вишкови радова на редовном одржавању локалних 
и некатегорисаних путева и улицау насељу у 2007. 
години и позван понуђач ДОО “РАДИША” Бијељина да 
поднесе понуду.

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да испуњава све услове из тендерске документације, те 
је након проведеног преговарачког поступка прихваћена 
понуда:

ДОО “РАДИША” Бијељина     47.055,21 КМ
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III

Уколико понуђач сматра да је набавни орган 
погријешио у току поступка има право приговора у року 
од 5 дана од пријема ове Одлуке.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-273/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.12.2007.  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 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА бројДЦ-17/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку радова : 
Извођење радова на реконструкцији и санацији зграде 
биоскопа у Бијељини, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

Д.О.О. “АББ”, Бијељина
Д.О.О. “ОЈЛЕ”, Јања

II

Након отварања приспјелих понуда Комисија је 
установила да ниједна пристигла понуда не испуњава 
услове из тендерске документације и то:

понуђач Д.О.О.”АББ”, Бијељина није доставио • 
Лиценцу за грађење објеката високоградње 
стандардне конструкције, бруто грађевинске 
конструкције површине минимално до 1000м , 
за које одобрење за грађење издаје општински 
орган управе, издату од стране надлежног 
Министарства.

понуђач Д.О.О.”ОЈЛЕ”, Јања није доставио:

Лиценцу за грађење објеката високоградње • 
стандардне конструкције, бруто грађевинске 
конструкције површине минимално до 1000 м2, 

за које одобрење за грађење издаје општински 
орган управе, издату од стране надлежног 
Министарства,
Уговор о заједничком наступу са Д.О.О. ”Д • 
СТРУЈА”, Бијељина.

III

Поступак се обуставља у складу са чланом 12. став 
1 тачка б) подтачка 4. из разлога што је број  примљених 
прихватљивих понуда    мањи  од три и не обезбјеђује 
стварну конкуренцију за конкретни уговор.

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 даном доношења и биће 
објављена у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-293/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.12.2007.  године                                                        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, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07 ), 
Начелник општине д о н о с и:

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ поступка јавне набавке број 

СКП-49-11-Ш/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на јавну набавку радова : Укрштање 10 КВ 
кабла-Лугови са ободним каналом понуду је доставио 
следећи унапријед позвани, понуђач:

1. ДОО “ ЕЛМОНТ” БИЈЕЉИНА

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава услове из тендерске документације 
, али је број примљених понуда мањи од три и не 
осигурава стварну конкуренцију за конкретан уговор, 
те се у складу са чланом 12.став 1. тачка б. подтачка 
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4.3акона о јавним набавкама БиХ поступак обуставља.

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 даном доношења,  
објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-303/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 70 став 3 и 4 Закона о урећењу 
простора -пречишћени текет (“Службени гласник 
Републике Српске” број; 84/02) и члана 51. Статута 
општине Бијељина (Службени гласник општине 
Вијељина” број; 5/05). Начелник општиие Бијељина,  
д о н о с и

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 
СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА ЗА  ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА НА ВАН УРБАНОМ
ЗЕМЉИШТУ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за давање стручног 
мишљења за изградњу објеката на ванурбаном 
земљишту утврђеном Просторним планом одптине, а 
коју чине:

Коралија Жељка, дипл.инж.арх., председник,1. 
Радичић Јелица, дипл.инж.пољ., члан,2. 
Мојић Бојан, геометар, члан,3. 
Павловић Драгана, дипл.лравник, члан4. 

II

Задатак Комисије је давање стручног мишљења о 
могућности и оправданости изградње објеката и других 
грађевинеских радова на ванурбаном земљишту, за све 
случајеве када су такви захтеви поднешени,

Ш

Комисија је дужна своје мишљење образложити о 
свим аспектима којим 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 но датом стручном мишљењу за сваког члана 
Комисије појединачно.

V

Комисија ће поменуте послове обављати изван 
радног времена.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-36-1/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана б.Одлуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената (“Службени 
гласник општине Бијељина”,број 14/06)и члана 
15.став 4.Правилника о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика, финансирање 
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 21/06 и 27/07) Начелник општине Бијељина, дана 
5. децембра 2007. године д о н и о је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

ЗА УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ У
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

У наставној 2007/2008. години додјељују се 
стипендије за следеће ученике који су били ученици 
генерације средњих школа на подручју општине 
Бијељина у наставној 2006/07. години :

Милан Арсеновић, ученик генерације 1. 
Пољопривредне и медицинске школе 
Бијељина у наставној 2006/07. години, сада 
студент I године Медицинског факултета у 
Београду,
Мара Ивановић, ученик генерације Економске 2. 
школе Бијељина у наставној 2006/07. години, 
сада студент I године Економског факултета у 
Источном Сарајеву,
Милован Николић, ученик генерације 3. 
Гимназије “Филип Вишњић” Бијељина у 
наставној 2006/07 години,сада студент I 
године Медицинског факултета у Београду,
Милан Станкић, ученик генерације Техничке 4. 
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школе “Михајло Пупин” Бијељина у наставној 
2006/07. години, сада студент I године 
Факултета техничких наука у Новом Саду,
Бојан Софренић, ученик генерације Средње 5. 
музичке школе “Стеван Стојановић 
Мокрањац” Бијељина у наставној 2006/07. 
години, сада студент I године Академије 
умјетности на Слобомир П универзитету у 
Бијељини,
Вања Недић, ученик генерације Средње 6. 
стручне школе у Јањи у наставној 2006/07. 
години, сада студент I године Факултета 
спољне трговине у Бијељини.

II

Са ученицима генерације средњих школа, 
навединим у тачки I овог Рјешења, закључиће се уговори 
о стипендирању.

Стипендирање ће се вршити до завршетка 
студија, под условима који ће бити ближе одређени у 
појединачним уговорима о стипендирању.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-67-69/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 5.0длуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената (“Службени 
гласник општине Бијељина”,број 14/06)и члана 
18.став 4.Правилника о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика, финансирање 
научно-истраживачког рада и награђивање ученика 
и наставника (“Службени гласник општине 
Бијељина”,број:21/06 и 27/07) Начелник општине 
Бијељина, дана 5. децембра 2007. године д о н и о је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
ОДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ 

ГЕНЕРАЦИЈЕ У ОСНОВНИМ
ШКОЛАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА

I

У наставној 2007/2008. години, додјељују се 
стипендије за следеће ученике који су били ученици 
генерације основних школа на подручју општине 
Бијељина у наставној 2006/07. години:

Данијела Митровић, ученик генерације ОШ 1. 
“Петар Петровић Његош” Велика Обарска 
у наставној 2006/07. години,а у наставној 
2007/08 години ученик I разред Гимназије 
„Филип Вишњић „ у Бијељини,
Соња Гаврић,ученик генерације ОШ “Јован 2. 
Дучић” Бијељина у наставној 2006/07. години, 
а у наставној 2007/08 години ученик I разреда 
Гимназије “Филип Вишњић” у Бијељини,
Расим Мујкановић, ученик генерације ОШ 3. 
“Меша Селимовић” Бијељина у наставној 
2006/07. години, а у наставној 2007/08 години 
ученик I разреда Гимназије “Филип Вишњић” 
у Бијељини,
Јована Стевић, ученик генерације ОШ “Стеван 4. 
Немања” Горњи Драгаљевац у наставној 
2006/07.години, а у наставној 2007/08 години 
ученик I разреда Гимназије „Филип Вишњић” 
у Бијељини,
Дијана Крстић,ученик генерације ОШ 5. 
“Доситеј Обрадовић” Суво Поље у наставној 
2006/07. години, а у наставној 2007/08 години 
ученик Техничке школе „Михајло Пупин „ у 
Бијељини,
Александар Новаковић, ученик генерације ОШ 6. 
“Петар Кочић” Бродац у наставној 2006/07.
ГОДИНИ , а у наставној 2007/08 години 
ученик I разреда Гимназије „Филип Вишњић 
„ у Бијељини,
Андреа Мичукић, ученик генерације ОШ 7. 
“Дворови”Дворови у наставној 2006/07. 
години, а у наставној 2007/08 години ученик I 
разреда Економске школе у Бијељини,
Божана Бошњаковић, ученик генерације ОШ 8. 
“Свети Сава” Црњелово у наставној 2006/07. 
години , а у наставној 2007/08 години ученик 
I разреда Гимназије “Филип Вишњић” у 
Бијељини,
Ана Дамјановић, ученик генерације ОШ 9. 
“Свети Сава” Бијељина у наставној 2006/07. 
години , а у наставној 2007/08 години ученик 
I разреда Гимназије „Филип Вишњић” у 
Бијељини,
Радан Антић, ученик генерације ОШ “Ћирило 10. 
и Методије” Главичице у наставној 2006/07 
години , а у наставној 2007/08 години ученик I 
разреда Техничке Школе” Михајло Пупин”,
Александар Ристановић, ученик генерације 11. 
ОШ “Вук Караџић” Бијељина у наставној 
2006/07. години, а у наставној 2007/08 години 
ученик I разреда Гимназије “Филип Вишњић” 
у Бијељини,
Гордана Лонић, ученик генерације ОШ “Меша 12. 
Селимовић” Јања у наставној 2006/07. години, 
а у наставној 2007/08 години ученик I разреда 
Економске школе у Бијељини.

II

Са родитељима ученика генерације основних 
школа на подручју општине Бијељина закључиће се 



07. 12. 2007. Службени гласник Општине Бијељина Број 30   -   Страна 597

уговори о стипендирању.
Стипендирање ученика генерације основних 

школа, наведних у тачки I овог Рјешења, вршиће се 
до завршетка средњег образовања, под условима који 
ће бити ближе одређени у појединачним уговорима о 
стипендирању.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-67-68/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник ошптине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 
и 6/06), Начелник општине Бијељина, дана 04. децембра 
2007. године, д о н и о  ј е  следеће

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА И СТРУЧНОГ ЖИРИЈА ЗА
ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА, 

СПОРТСКИХ ЕКИПА И СПОРТСКИХ
РАДНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА У 2007. ГОДИНИ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Организациони одбор за избор 
најбољих спортиста, спортских екипа и спортских 
радника на подручју општине Бијељина у 2007. години, 
у саставу:

ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ, предсједник1. 
ЉУБО ЉУБОЈЕВИЋ, замјеник предсједника2. 
НЕДЕЉКО ШАКОТИЋ, члан3. 
МЛАДЕН СИМИЋ, члан4. 
ПЕТАР ИЛИЋ, члан5. 
ДУШКО МАРКОВИЋ, члан6. 
ЈАСНА АБДУЛАХАГИЋ, члан7. 
ТОДОР НИКОЛИЋ, члан8. 
БЛАГОЈЕ ГАВРИЛОВИЋ, члан9. 
СЛАВИША ВУЈИЋ, члан10. 
МИШО ЂОКИЋ, члан11. 
ЕМИР МУСЛИ, члан12. 

П

ИМЕНУЈЕ СЕ стручни жири на избор најбољих 
спортиста, спортских екипа и спортских радника на 
подручју општине Бијељина у 2007. години, у саставу:

ЉУБО ЉУБОЈЕВИЋ1. 
ПЕТАР  ИЛИЋ2. 

ДУШКО МАРКОВИЋ3. 
ЈАСНА  АБУДУЛАГАГИЋ4. 
ТОДОР НИКОЛИЋ5. 
БЛАГОЈЕ  ГАВРИЛОВИЋ6. 
СЛАВИША ВУЈИЋ7. 
МИШО ЂОКИЋ8. 
ЕМИР МУСЛИ9. 

Ш

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-66-2/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.12.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
ПОРОДИЦА СА ВИШЕ ДЈЕЦЕ

I

У Комисију за рјешавање стамбених потреба 
породица са више дјеце именују се:

ДРАГАН БОЖИЋ, шеф Одјека за хуманитарне 1. 
дјелатноси и невладине организације, за 
предсједника
ЈЕВТО ВАСИЛИЋ, самостални стручни 2. 
сарадник за здравство, социјалну т заштиту и 
хуманитарне дјелатности, за члана
ОГЊЕН ГАВРИЋ, дипломирани архитекта - 3. 
мастер у Одјеку за јавне набавке, инвестиције 
и надзор, за члана
МИЛКА МАКСИМОВИЋ, социјални радник 4. 
у Центру за социјални рад Бијељина, за члана
ЂОКО МИХАЈЛОВИЋ, секретар Општинске 5. 
организације Црвеног крста Бијељина, за 
члана

II

Задатак Комисије је да на основу списка породица 
са више дјеце изврши увид у породичне и стамбене 
прилике и утврди ранг листу приоритета рјешавања 
стамбених потреба за породице које уопште немају 
рјешено стамбено питање и оне којима је потребна 
помоћ за доградњу, реконструкцију или опремање 
стамбених објеката, а према упутствима Министарства 
за породицу, омладину и спорт Републике Српске



Број 30   -   Страна 598 Службени гласник Општине Бијељина 07. 12. 2007.

Комисија ће обавити и дуге послове и задатке на 
захтјев Министарства за породицу, омладину и спорт 
везано за стамбено збрињавање породица са више 
дјеце..

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-372-16/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.11.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске” број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 69. став 2. Статута општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина 
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

I

Од 01.12.2007. године не врши се наплата посебне 
накнаде за обрасце извода из матичних књига, обрасце 
увјерења из матичних књига и обрасце увјерења о 
држављанству.

II

Трошкови набавке образаца из тачке I овог 
Закључка урачунати су у општинску административну 
таксу која се наплаћује приликом издавања извода из 
матичних књига, увјерења из матичних књига и увјерења 
о држављанству.

III

Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику 
општине Бијељина “.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-050-7/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30.11.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

 Nа основу рјешења број 02/3-372-128/07 од 
27.11.2007. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 128 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ВОЈВОДЕ Р. ПУТНИКА ББ 
ЗГРАДА 2”  Ул. Војводе Р. Путника бб, зграда 2, 
БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и сједиште: 
Заједница етажних власника зграде “Војводе Р. Путника 
бб зграда 2” Ул. Војводе Р. Путника бб, зграда 2, 

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: ЈЕЛИЋ ДРАГОМИР, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-128/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 27.11.2007. године                                                Цамић Изет с.р.

 Nа основу рјешења број 02/3-372-129/07 од 
28.11.2007. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 129 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 9”  Ул. 
Гаврила Принципа 9/I и 9/II, БИЈЕЉИНА са сљедећим 
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Гаврила Принципа 9” Ул. Гаврила Принципа 9/I 
и 9/II, 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: СПАСОЈЕВИЋ МИЛОРАД, прeдcједник 
Управног одбора зајeдницe, самостално и без 
ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-129/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 28.11.2007. године                                                Цамић Изет с.р.

 Nа основу рјешења број 02/3-372-130/07 од 
04.12.2007. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 130 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ДУШАНА БАРАЊИНА БРОЈ: 3”  
Ул. Душана Барањина број: 3, БИЈЕЉИНА са сљедећим 
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Ул. Душана Барањина број: 3” Ул. Душана 
Барањина број: 3, Бијељина
 Оснивачи: 34 етажних власника зграде. 
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 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: ВИДАКОВИЋ ЛАЗАР, прeдcједник 
Управног одбора зајeдницe, самостално и без 
ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-130/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 04.12.2007. године                                                Цамић Изет с.р.

 Nа основу рјешења број 02/3-372-131/07 од 
06.12.2007. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 

листу број: 131 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ФИЛИПА ВИШЊИЋА БР. 22”  
Ул. Филипа Вишњића бр. 22, БИЈЕЉИНА са сљедећим 
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Ул. Филипа Вишњића бр. 22” Ул. Филипа 
Вишњића бр. 22, Бијељина
 Оснивачи: 22 етажна 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: МАКСИМОВИЋ ДЕЈАН, прeдcједник 
Управног одбора зајeдницe, самостално и без 
ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-131/07                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 06.12.2007. године                                                Цамић Изет с.р.



Број 30   -   Страна 600 Службени гласник Општине Бијељина 07. 12. 2007.

ИЗДАВАЧ:  Скупштина општине Бијељина - Стручна служба Скупштине
  Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
ШТАМПА: MOSST PRINT Company, Попови - Бијељина 055/392-411
ТИРАЖ: 180 ПРИМЈЕРАКА
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