
 

 

Службени гласник 
     Општине Бијељина 

 

ГОДИНА   XLVIII                        21. Јануар 2011. године                            Број 1/2011 
 

 
Ha основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 51. 
Статута општине Бијељина („Службени гласник 
Републике Српске" број: 5/05, 6/05 и 6/06), а у 
складу са Закључком Скупштине општине 
Бијељина бр.01-022-112/10 од 21. децембра 2010. 
гoдине Начелник општине Бијељина д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 

 
 

Члан 1. 
 

Издвајају се финансијска средства у 
износу од  29.835,00 KM за изнајмљивање 34 
апарата за машинско исушивање влаге из 
поплављених објеката на подручју општине 
Бијељина. 

Члан 2. 

Финансијска средства за намјену из 
претходног члана ове Одлуке исплатиће се из 
средстава посебне намјене и буџетске резерве. 

          Члан 3. 

Понуде су  доставили  следећи понуђачи:   

- DOO "ENECO-EKOLOŠKI SISTEMI" 

Бијељина, износ 58,50 KM  пo апарату дневно и 

попуст на уговорене послове у висини од 

30.000,00 KM  у виду 5 дана бесплатног 

исушивања влаге са 34 апарата, 
- DOO "MGM trade" Нови Град, износ 64,00 KM 

no апарату дневно, 
- „Т.И.Х.О."-УСЛУЖНИ ОБРТ Сисак, износ 

63,00 KM пo апарату дневно, 
- ДОО "МИРАРО" Београд , износ 33,50 ЕУР по 
апарату дневно. 

 
 

 
Члан 4. 

 
Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да је DOO "ENECO- 
EKOLOŠKI SISTEMI" Бијељина понудио 
најнижу цијену у бруто износу од 29.835,00 
KM. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Бијељина". 
 
Број:02-014-1-1486/10                          НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 23.12.2010. године                                    Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 43. а у вези са чланом 40. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник PC", бр. 101/04, 42/05, и 118/05) и 
члана 51. a у вези с чланом 49. Статута 
општине Бијељина („Сл. гласник општине 
Бијељина", бр. 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник 
општине Бијељина дана 30. децембра 2010. 
године д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 

О усвајању плана рада интерне ревизије 

 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се План рада интерне ревизије 
корисника буџета општине Бијељина за 2011. 
годину, са оквиром стратешког плана у 
трогодишњем циклусу од 2011-2013. године. 

 
Члан 2. 

 
План рада интерне ревизије корисника Буџета 
Општине Бијељина из члана 1. интегрални је 
дио ове Одлуке. 
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Члан 3. 

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

  
Број:02-014-1-1551/10                          НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 30.12.2010. године                                    Мићо Мићић с.р. 

 
 
 
 

Ha основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. 
Статута општине Бијељина („Службени гласник 
Републике Српске" број: 5/05, 6/05 и 6/06), a у 
складу са ставом 1. члана 8. Закона о празницима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске", бр.43/07 ) Начелник 
општине Бијељина д о н о с и :  

 
 

ОДЛУКУ 

 
 

Члан 1. 
 

За све запослене у Административној служби 
општине Бијељина нерадни дани су 06. и 07. 
јануар 2011. године (Бадњи дан и дан Божића 
). 

Члан 2. 

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

 
 
Број:02-014-1-06/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 05.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 

Ha основу члана 29. став 2. Правилника 
о праћењу рада и награђивању запослених у 
Административној служби општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина", број: 
18/09 и 24/10), Начелник општине Бијељина д 
о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ 

СЛУЖБЕНИКА/НАМЈЕШТЕНИКА У 2010. 

ГОДИНИ 
 
 
I 
 

За службеника/намјештеника године у 
Административној служби општине Бијељина у 
2010. години, проглашава се 

- ДУШИЦА ЂОРЂЕВИЋ, економски 
техничар из Бијељине 

 
II 
 

У складу са овом Одлуком, додјељује се 
Признање службеника/намјештеника у 2010. 
години Душици Ђорђевић, стручном 
сараднику за обрачун плата и анализу 
трошкова у Одјељењу за финансије 
Административне службе општине Бијељина за 
постигнуте резултате у раду, професионални 
однос према грађанима и запосленим и 
посвећености у испуњавању стандарда доброг 
службеника. 

 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 
 

Број:02-111-2/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 31.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 
 

Ha основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 
51. Статута општине Бијељина („Службени 
гласник Републике Српске", број: 5/05, 6/05 и 
6/06), Начелник општине Бијељина 17. 
јануара 2011. године д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
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I 
 

У складу са Закључком Владе Републике 
Српске од 28. децембра 2010.године којим је 
14. јануар 2011. проглашен нерадним даном с 
тим да се до краја 20П.године организује рад 
како би се остварио пуни годишњи фонд 
радних дана, проглашава се дан 22.јануар 2011 
.године / субота / радним даном. 

 
II 
 

Ова Одлука се не примјењује за запослене 
који су имали дежурство дана 14.јануара 2011 
.године. 

 
Ш 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 
 

Број:02-014-1-48/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 17.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник PC", 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, 08/06,70/06 ,12/09 и 60/10) 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 УСЛУГА 

КНО-н-06(2 лота)/10 

 
 
I 
 

У поступку јавне набавке услуга путем 
преговарачког поступка без објављивања 
обавјештења о набавци :"Емитовање на 
сателитском програму промотивног филма о 
општини Бијељина и емитовање на сателитском 
програму документарног филма о катастрофалној 
поплави која је погодила Семберију децембра 
2010.године", понуду је доставио понуђач:  

 
Лот 1: Емитовање на сателитском програму 

промотивног филма о општини Бијељина 
 

ДОО "РТВ БН" Бијељина 
 
Лот 2: Продукција и  емитовање на 

сателитском  програму документарног филма 
о катастрофалној поплави која је погодила 
Семберију децембра 2010.године 

 
ДОО "РТВ БН" Бијељина 

 
II 
 

Након проведенег преговарачког поступка, 
понуђач ДОО "РТВ БН" Бијељина је својим 
захтјевом бр. 430/10 од 29.12.2010.године 
иницирао обуставу преговарачког поступка. 

 
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. 

став 1. тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ, 
поступак додјеле уговора отказан је из других 
доказивих разлога који су изван контроле 
уговорног органа и који нису могли да се 
предвиде у вријеме покретања поступка додјеле 
Уговора. 

 
III 

 
Против ове Одлуке дозвољен је приговор 

који се подноси писменим путем у року од пет 
дана од дана пријема исте. 

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". 

 
 
 

Број:02-404-254/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 30.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 

 
Ha основу члана 72. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл.гласник PC", 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, 08/06,70/06 ,12/09 и 60/10) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама 
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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 РОБА ОП-14-п1/10 
 

 

I 
 

У поступку јавне набавке роба путем 
поновљеног отвореног поступка са 
закључивањем оквирног споразума :"Набавка 
роба за потребе чајне кухиње 
Административне службе општине Бијељина 
током 2011. године и 2012. године" , понуде 
су доставили следећи понуђачи: 

 
1. ДОО „Тримикс" Дворови 
2. ДОО „ Глобус" Дворови 
3. СУР „ Глобус" Дворови 

 
II 

 
Након разматрања приспјелих понуда 

установљено је да понуде СУР 
„Глобус"Дворови и ДОО „Глобус" Дворови 
нису испуниле услове предвиђене тендерском 
документацијом из разлога што је понуђач 
СУР „Глобус"Дворови доставио негативан 
Биланс успјеха за 2009.годину, а понуђач 
ДОО „Глобус" Дворови је доставио Увјерење 
о измиреним доприносима за здравство и 
пензионо осигурање са датумом измирења 
старијим од три мјесеца, рачунајући од дана 
предаје понуде. 

Понуда ДОО „Тримикс" Дворови у 
потпуности је испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом. 
 

III 
 

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 
12. став 1. тачка б) подтачка 5. Закона о 
јавним набавкама БиХ, јер је број 
квалификованих кандидата мањи од три и не 
обезбјеђује стварну конкуренцију за 
планирани уговор. 
 

IV 
 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор 
који се подноси писменим путем у року од 

пет дана од дана пријема исте. 
Приговор се подноси Начелнику општине, 

а може се изјавити и на записник код овог 
органа. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 
 
 
Број:02-404-234/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 11.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
12/09 и 60/10) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова ("Службени 
гласник општине Бијељина", број: 01/07), 
Начелник општине доноси: 

 
 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА 

ШИФРА: ИП-03-А1/10 

 
I 
 

Приступа се јавној набавци радова под 
шифром:  ИП-03-А1/10 

 
II 

 
За потребе Одјељења за инспекцијске 

послове вршиће се јавна набавка сљедећих 
радова: Вишак радова на извршењу рјешења 
урбанистичко-грађевинске инспекције о 
уклањању мањих незаконито изграђених 
објеката (ограда, гаража и сл.), Аанекс 1 на 
уговор број: 02-404-15/10 од 07.04.2010. 
године. 

 
III 

 
Предвиђени максимални износ бруто 

средстава за реализацију јавне набавке је 
6.640,00 KM. Средства се обезбјеђују из 
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буџета општине за 2010. годину, са буџетске 
ставке: "Извршења рјешења по налогу 
урбанистичко-грађевинске инспекције о 
уклањању гаража", економски код: 613 900, 
потрошачка јединица: 0005220. 

 
IV 

 
Предметна јавна набавка ће се спровести 

кроз преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења о набавци. 

 
V 
 

Предвиђени рок за реализацију радова је 5 
(пет) дана од дана закључења уговора. 
 

VI 
 

Критеријум који ће се примјењивати при 
избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде. 

 
VII 

 
Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 

 
VIII 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће ce у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 
 
 

Број:02-404-256/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 30.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број: 49/04, 19/05, 
52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова ("Службени гласник општине 
Бијељина", број: 01/07), Начелник општине 
доноси: 
 

 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА, 
ШИФРА: КНО-04 (2 ЛОТА)/10 

 

 
I 
 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга, шифра: 
КНО-04 (2 ЛОТА)/10 
 

II 
 

За потребе Кабинета Начелника општине, 
вршиће се јавна набавка услуга: Медијско 
праћење и оглашавање, путем електронских 
медија, активности Административне службе 
општине Бијељина, Начелника општине и 
председника Скупштине општине, уз емитовање 
обавјештења, огласа и честитки током 2011. 
године и медијска презентација и промоција 
општине Бијељина током 2011. године. 
Предметна јавна набавка се састоји од два лота: 

 
Лот 1: Медијско праћење и оглашавање, 

путем електронских медија, активности 
Административне службе општине Бијељина, 
Начелника општине и председника Скупштине 
општине, уз емитовање обавјештења, огласа и 
честитки током 2011. Године 

 
Лот  2: Медијска презентација и промоција 

општине Бијељина током 2011. године 
 
 

III 
 

Предвиђени максимални износ БРУТО 
средстава за реализацију ове јавне набавке је 
156.000,00 KM. 

Средства за реализацију ове јавне набавке ће 
се обезбиједити из буџета општине за 2011. 
годину, и то за  

 
Лот 1: 60.000,00 KM са буџетске ставке: 

"Остале уговорене обавезе (односи са јавношћу и 
информисање)", економски код 613 900, 
потрошачка јединица 0005120, и 25.000,00 KM са 
буџетске ставке: "Остале уговорене услуге, 
афирмација општине, сарадња са другим 
општинама, суфинансирање пројеката 
финансираних из донаторских фондова", 
економски код 613 900, потрошачка јединица 
0005120, као и за  
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Лот 2: 71.000,00 KM, са буџетске ставке 
"Остале уговорене услуге, афирмација општине, 
сарадња са другим општинама, суфинансирање 
пројеката финансираних из донаторских 
фондова", економски код 613 900, потрошачка 
јединица 0005120. 

 
IV 
 

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења о набавци. 
 

V 
 

Услуге које су предмет ове јавне набавке ће се 
реализовати од дана потписивања уговора до 
31.12.2011. године. 
 

VI 
 

Критеријум који ће се примјењивати при 
избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде. 
 

VII 
 

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

 
 

VIII 
 

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

 
 

Број:02-404-258/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 30.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 
Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број: 49/04, 19/05, 
52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова ("Службени гласник општине 
Бијељина", број: 01/07), Начелник општине 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА, 
ШИФРА: КНО-05/10 

 

 

I 
 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга, 
шифра: КНО-05/10 
 
 

II 
 

За потребе Кабинета Начелника општине, 
вршиће се јавна набавка услуга: Медијско 
праћење, путем штампаних медија, активности 
Административне службе општине Бијељина, 
начелника општине и предсједника Скупштине 
општине током 2011. године. 
 

III 
 

Предвиђени максимални износ БРУТО 
средстава за реализацију ове јавне набавке је 
40.000,00 KM. 

Средства за реализацију ове јавне набавке ће 
се обезбиједити из буџета општине за 2011. 
годину, са буџетске ставке: "Остале уговорене 
обавезе (односи са јавношћу и информисање)", 
економски код 613 900, потрошачка јединица 
0005120. 

 
IV 

 
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 

преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења о набавци. 
 

V 
 

Предметне услуге ће се реализовати од дана 
закључења уговора до 31.12.2011. године. 
 

VI 
 

Критеријум који ће се примјењивати при 
избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде. 
 

VII 
 

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

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

 
 
Број:02-404-257/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 30.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
12/09 и 60/10) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова ("Службени 
гласник општине Бијељина", број: 01/07), 
Начелник општине доноси: 

 
 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА 

ШИФРА: КНО-Н-07/10 

 

I 
 

Приступа се јавној набавци услуга 
подшифром: КНО-Н-07/10 

 
II 
 

За потребе Кабинета начелника општине, 
вршиће се јавна набавка сљедећих услуга: 
Услуге резања, цијепања, утовара, превоза и 
истовара огревног дрвета намијењеног 
домаћинствима које је задесила поплава 
почетком децембра 2010. године, на подручју 
општине Бијељина. 

 
III 
 

Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
350.000,00 KM. Средства се обезбјеђују из 
буџета општине за 2011. годину, са буџетске 
ставке: "Буџетска резерва", економски код: 
614 800, потрошачка јединица: 0005122. 

 
 
 

IV 
 

Предметна јавна набавка ће се спровести 
кроз преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења о набавци. 
 

V 
 

 Предвиђени рок за реализацију услуга је 
од дана закључења уговора до престанка 
потребе за испоруком роба. 

 
VI 

 
Критеријум који ће се примјењивати при 

избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде. 

 
VII 

 
Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 

 
VIII 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 
 
Број:02-404-259/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 30.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
12/09 и 60/10) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова ("Службени 
гласник општине Бијељина", број: 01/07), 
Начелник општине доноси: 

 
 

О Д Л У К У  

О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА 

ШИФРА: ПУ-Н-02-П2/09 
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I 
 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под 
шифром: ПУ-Н-02-П2/09 

 
II 
 

За потребе Одјељења за просторно 
уређење, вршиће се јавна набавка сљедећих 
услуга: Конкурс за израду идејног 
архитектонско-урбанистичког рјешења 
"Комплекс комерцијалне дјелатности, култура 
и паркирање" у склопу Регулационог плана 
"Центар града" Бијељина. 

 
III 

 
Предвиђени максимални износ бруто 

средстава за реализацију јавне набавке је 
38.000,00 KM. Средства за реализацију 
предметне јавне набавке ће се обезбиједити из 
буџета општине за 2011. годину, са буџетске 
ставке: "Пројектовање-урбанистичка 
регулатива", економски код: 513 700, 
потрошачкајединица: 0005160. 

 
IV 

 
Предметна јавна набавка ће се спровести 

кроз конкурс за израду идејног рјешења. 
 

V 
 

Предвиђени рок за реализацију предметне 
јавне набавке је 30 дана од дана објављивања 
обавјештења. 

 
VI 

 
Критеријум који ће се примјењивати при 

избору најповољнијег понуђача је економски 
најповољнија понуда. 

 
VII 

 
Комисија за отварање и вриједновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 

 
VIII 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 

 
Број:02-404-2/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 04.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
12/09 и 60/10) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова ("Службени 
гласник општине Бијељина", број: 01/07), 
Начелник општине доноси: 

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА, 
ШИФРА: КНО-н-06 (2 ЛОТА)-Ш/10 

 
I 
 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга, 
шифра: КНО-н-06 (2 ЛОТА)-П1/10 

 
II 
 

За потребе Кабинета начелника општине, 
вршиће се јавна набавка следећих услуга: 
Емитовање на сателитском програму 
промотивног филма о општини Бијељина и 
продукција и емитовање на сателитском 
програму документарног филма о 
катастрофалној поплави која је погодила 
Семберију децембра 2010. године. 
Јавна набавка је подијељена у два лота, и то:  
 
Лот 1: Емитовање на сателитском програму 
промотивног филма о општини Бијељина 
 
Лот 2: Продукција и емитовање на 
сателитском програму документарног филма о 
катастрофалној поплави која је погодила 
Семберију децембра 2010. године. 
 

III 
 

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

Средства за реализацију ове јавне набавке 
ће се обезбиједити из буџета општине за 2011. 
годину, за Лот 1 10.000,00 KM и за Лот 2 
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10.000,00 KM, са буџетске ставке: "Остале 
уговорене услуге, сарадња са другим 
општинама и афирмација општине у 
окружењу", економски код 412 900, 
потрошачкајединица 0005120. 

 
IV 

 
Предметна јавна набавка ће се спровести 

кроз преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења о набавци. 

 
V 
 

Услуге које су предмет ове јавне набавке 
ће се реализовати од дана потписивања 
уговора до 31.01.2011. године. 

 
VI 

 
Критеријум који ће се примјењивати при 

избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде за оба 
лота. 

 
VII 

 
Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 

 
VIII 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у " Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 
 

Број:02-404-6/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 12.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
4 Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 
70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
("Службени гласник општине Бијељина", 
број: 01/07), Начелник општине доноси: 

 
 

О Д Л У К У 

О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА 
ШИФРА: ДД-7-А1/10 

 
I 
 

Приступа се јавној набавци радова под 
шифром: ДД-7-А1/10 

 
II 
 

За потребе Одјељења за друштвене 
дјелатности вршиће се јавна набавка радова 
под називом: Утврђивање вишка и 
непредвиђених радова на уклањању 
постојећих објеката и изградња темељне 
конструкције подручне основне школе у 
насељу Лединци, Анекс 1 на уговор број: 02-
404-188/10 од 28.09.2010. године. 

 
III 
 

Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
21.163,10 KM. Средства се обезбјеђују из 
буџета општине за 2011. годину, са буџетске 
ставке: "Набавка грађевинских објеката-
инвестиције у образовање", економски код: 
511100, потрошачка јединица: 0005210. 

 
IV 

 
Јавна набавка ће се спровести путем 

преговарачког поступка без објављивања 
обавјештења о набавци. 

 
V 
 

Критеријум који ће се примјењивати 
при избору најповољнијег понуђача је 
најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде. 

 
VI 

 
Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 

 
VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће ce у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 
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Број:02-404-10/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 17.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 

Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број: 49/04, 19/05, 
52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова ("Службени гласник општине 
Бијељина", број: 01/07), Начелник општине д 
о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА 
ШИФРА: СКП-23 (2 ЛОТ-А)/11 

 
I 
 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром: СКП-23 (2 ЛОТ-А)/11 

 
II 
 

За потребе Одјељења за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, 
вршиће се јавна набавка сљедећих радова: Радови 
на санацији ударних асфалтних рупа на подручју 
општине Бијељина. 
 
Лот   1: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа у граду Бијељини и Јањи  
 
Лот  2:   Радови  на  санацији  (крпљењу)  
ударних  асфалтних  рупа  на локалним  и 
некатегорисаним путевима на подручју 
општине Бијељина. 
 

III 
 

Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
180.000,00 KM. Средства за реализацију 
предметне јавне набавке се обезбјеђују из буџета 
општине за 2011. годину, са буџетске ставке: 
"Средства за одржавање и заштиту локалних и 
некатегорисаних путева - зимска служба и 
комунална инфраструктура", економски код 412 
800, потрошачка јединица: 0005170, и то за Лот 1 
90.000,00 KM и за Лот 2 90.000,00 KM. 

 
IV 
 

Предметна јавна набавка ће се спровести 
кроз отворени поступак. 

 
V 
 

Предвиђени рок за реализацију услуга је 
од 01.04.2011. године, а крајњи рок завршеткаје 
31.12.2011. године за оба лота. 

 
VI 
 

Критеријум који ће се примјењивати при 
избору најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде за оба 
лота. 

 
VII 

 
Комисија за отварање и врједновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 

 
VIII 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

Број:02-404-12/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 18.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 

Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХм, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
12/09 и 60/10) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова ("Службени 
гласник општине Бијељина", број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА 
ШИФРА: СКП-28/11 
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I 
 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга 
под шифром: СКП-28/11 

 
II 
 

За потребе Одјељења за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне 
средине, вршиће се јавна набавка сљедећих 
услуга: Санација уништене и оштећене 
инфраструктуре настале услед поплава, као и 
санација оштећења насталих услед копања 
канала ради одвођења воде са поплављених 
подручја, а све у складу са одлуком CO 
Бијељина бр. 01-022-111/0 од 
21.12.2010. године. 
 

III 
 

Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију предметне јавне 
набавке је 90.000,00 KM. Средства се 
обезбјеђују са: Рачун посебних намјена - 
средства за помоћ становништву угроженом 
од поплава. 

 
IV 

 
Предметна јавна набавка ће се 

спровести кроз ограничени поступак са 
претквалификацијом - убрзани поступак уз 
закључење оквирног споразума на период до 
01.06.2011. године. 

 
V 
 

Предвиђени рок за реализацију 
предметних услуга је од дана закључења 
оквирног споразума, а крајњи рок завршетка 
је 01.06.2011. године. 

 
VI 

 
Критеријум који ће се примјењивати 

при избору најповољнијег понуђача је 
најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде. 

VII 
 

Комисија за отварање и врједновање 
понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 

 
 

VIII 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће ce у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 
 
Број:02-404-13/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 18.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 

Ha основу члана 72 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 
12/09 и 60/10) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова ("Службени 
гласник општине Бијељина", број: 01/07), 
Начелник општине доноси: 

 
О Д Л У К У 

О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА 
шифра: ОП-04-п1/10 

 
I 
 

ПРИСТУПА СЕ понављању поступка 
јавне набавке роба под шифром: ОП-04-п1/10 

 
II 
 

За потребе Службе заједничких 
послова, вршиће се јавна набавка сљедећих 
роба: Набавка путничког аутомобила за 
потребе Скупштине општине Бијељина. 

 
III 
 

Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
95.000,00 KM. Средства ће се обезбиједити из 
буџета општине за 2011. годину, са буџетске 
ставке "Набавка опреме за Административну 
службу и Скупштину", економски код 511300, 
потрошачка јединица 0005240. 

 
IV 

 
Предметна јавна набавка ће се 

спровести путем отвореног поступка. 
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V 
 

Предвиђени рок за испоруку роба је 7 
(седам) дана од дана закључења уговора. 

 
VI 

 
Критеријум који ће се примјењивати 

при избору најповољнијег понуђача је 
најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде. 

 
VII 

 
Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 

 
VIII 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 
Број:02-404-11/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 18.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 

Ha основу члана члана 72.3акона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник PC", 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, 70/06, 12/09 и 60/10 
) 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 УСЛУГА  

ШИФРА: СКП-27 (5 лотова) Лот 3-а1/10 

 
I 
 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга, 
шифра: СКП-27( 5 лотова) Лот 3-а1/10 

 
II 
 

За потребе Одјељења за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне 

средине, вршиће ее јавнанабавка услуга: 
 
Утврђивање вишка услуга за одржавање-
пошљунчавање некатегорисаних путева на 
подручју општина Бијељина током 
2010.године-сјевероисточни дио општине 
Бијељина 

 
Анекс 1 на уговор бр.02-404-136/10-лот 3 од 

21.09.2010.године 
 

III 
 

Предвиђени максимални износ 
БРУТО средстава за реализацију јавне 
набавке је 24.133,49 KM. 

Средства за реализацију јавне 
набавке ће се обезбједити из буџета општине 
за 2011. годину, са буџетске ставке: 
„Средства за одржавање и заштиту локалних 
и некатегорисаних путева-зимска служба и 
комунална инфраструктура", број 
потрошачке јединице 0005170, економски 
код 412800. 

 
IV 

 
За предметну јавну набавку 

спровешће се преговарачки поступак без 
објављивања обавјештења о набавци. 

 
V 
 

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

 
VI 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у " Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 
 

Број:02-404-14/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 19.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 

Ha основу члана члана 72.3акона о 
локалној самоуправи ( " Сл. гласник PC", 
број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине ( 
"Сл. гласник БиХ", број: 49/ОД 19/05, 52/05, 
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92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10 ) 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  

ШИФРА: ДД-16-п1-а1/08 

 

I 
 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова, 
шифра: ДД-16-п1-а1/08 

 
II 
 

За потребе Одјељења за друштвене 
дјелатности, вршиће се јавна набавка радова: 

Утврђивање вишка и непредвиђених радова на 
изградњи подручне школе у Чађавици Доњој,   

Анекс 1 на уговор бр.02-404-156/08 од 
08.08.2008.године. 
 

III 
 

Предвиђени максимални износ 
БРУТО средстава за реализацију јавне 
набавке је 16.777,51 KM. 

Средства за реализацију јавне набавке 
ће се обезбједити из буџета општине за 2011 
.годину, сa буџетске ставке: „Набавка 
грађевинских објеката- инвестиције у 
образовању", број потрошачке јединице 
0005210, економски код 511100. 

 
IV 

 
За предметну јавну набавку 

спровешће се преговарачки поступак без 
објављивања обавјештења о набавци. 

 
V 

 
Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем посебног 
рјешења. 
 

VI 
 

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

 
Број:02-404-15/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 19.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 
 
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној 

самоуправи ("Сл.гласник PC", 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, 70/06, 12/09 и 60/10) 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 СО-06-п1/10 

 
I 
 

У поступку јавне набавке путем 
конкурентског захтјева са додатним 
објављивањем обавјештења о набавци, а која се 
односи на набавку услуга: "Изнајмљивање бине 
са расвјетом и озвучењем током 2011. године", 
понуду је доставио следећи понуђач: 

 
1. ДОО "ИМПЕРИО" Бијељина 

 
II 
 

Након разматрања понуде установљено је 
да иста испуњава све услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума - најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, прихваћена понуда 
ДОО "ИМПЕРИО" Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 

50.000,00 KM 
 

III 
 

Против ове Одлуке дозвољен је приговор 
који се подноси писменим путем у року од пет 
дана од дана пријема исте. 

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

 
IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
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доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Бијељина" 
 
Број:02-404-238/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 31.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној 
самоуправи ("Сл.гласник PC", 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, 08/06,70/06 и 60/10) 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 РАДОВА И 

ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке ИП-03-al/lO 

 
I 
 

У поступку јавне набавке путем 
преговарачког поступка без објављивања 
обавјештења о набавци, а која се односи на 
набавку радова: Вишак радова на извршењу 
рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције 
о уклањању мањих незаконито изграђених 
објеката (ограда, гаража и сл.), Анекс 1 на уговор 
бр.02-404-15/10 од 07.04.2010. године, сходно 
Закону, позван је извођач радова из основног 
уговора: 
ДОО "Жеграп" Бијељина 
 

II 
 

Након разматрања приспјеле понуде 
установљено је да иста испуњава услове из 
тендерске документације, те је након извршених 
преговора прихваћена понуда 
ДОО "ЖЕГРАП" Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 

6.201,00 KM 
 

III 
 

Против ове одлуке дозвољен је писмени 
приговор у року од пет дана од дана пријема 
исте. 

Приговор се подноси Начелнику општине, 
писмено, 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". 

 
Број:02-404-256/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 31.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 

Ha основу члана 72. Закона о 
лаокалној самоуправи ("Сл.гласник PC", 6poj: 
101 /04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним 
набавкама БиХ ("Сл.гласник БиХ", број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 
60/10) 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 КНО-н-07/10 

 
I 
 

У поступку јавне набавке путем 
преговарачког поступка без објављивања 
обавјештења о набавци, а која се односи на 
набавку услуга: Услуге резања, цијепања, у 
говара,превоза и истовара огревног дрвета 
намијењеног домаћинствима које је задесила 
поплава почетком децембра 2010.године на 
подручју општине Бијељина, позвани су 
следећи понуђачи: 

 
1. ДОО"ВЕТЕРАН СИМ" Бијељина 
2. VS „COMMERCE" Пучиле 
3. ДОО „MARCETAIMPEX" Бијељина 
 

II 
 

Понуду за вршење предметних услуга 
доставио је понуђач: ДОО „ВЕТЕРАН СИМ" 
Бијељина. 

Након разматрања приспјеле понуде 
установљено је да иста испуњава услове из 
тендерске документације, те је након 
извршених преговора прихваћена понуда 
ДОО "ВЕТЕРАН СИМ" Бијељина, са 
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понуђеном цијеном у бруто износу од: 
344.565,00 KM 
 

Ш 
 

Против ове одлуке дозвољен је 
писмени приговор у року од пет дана од дана 
пријема исте. 

Приговор се подноси Начелнику 
општине, писмено, 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". 

 
 

Број:02-404-259/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 13.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 

Ha основу члана 72. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник PC", 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, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) 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 

 КНО-04 ( 2 лота )/10 
 
I 
 

У поступку јавне набавке путем 
преговарачког поступка без објављивања 
обавјештења о набавци, а која се односи на 
набавку услуга: Медијско праћење и 
оглашавање путем електронских медија 
активности Административне службе 
општине Бијељина, Начелника општине и 
Предсједника СО-е, уз емитовање 
обавјештења, огласа и честитки током 2011. 
године и медијска презентација и промоција 
општине Бијељина током 2011. године.  

 
Лот 1: Медијско праћење и оглашавање путем 

електронских медија активности 
Административне службе општине Бијељина, 
Начелника општине и Предсједника СО-е, уз 
емитовање обавјештења, огласа и честитки 
током 2011.године  

 
Лот 2: Медијска презентација и промоција 
општине Бијељина током 2011.године, због 
јединствених техничких могућности у БиХ да 
земаљским телевизијским сигналом покрије 
цјелокупну територију општине Бијељина и 
најмање 70% територије републике Српске у 
БиХ и да емитује сателитски програм позван 
је понуђач: 

ДОО"РТВ БН" Бијељина 
 

II 
 

Након разматрања приспјеле понуде 
установљено је да иста испуњава услове из 
тендерске документације, те је након 
извршених преговора прихваћена понуда: 

 
Лот 1: Медијско праћење и оглашавање путем 
електронских медија активности 
Административне службе општине Бијељина, 
Начелника општине и Предсједника СО-е, уз 
емитовање обавјештења, огласа и честитки 
током 2011.године ДОО "РТВ БН" Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 
84.240,00 KM 
 
ЛOT 2: Медијска презентација и промоција 
општине Бијељина током 2011.године, 
ДОО "РТВ БН" Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 70.200,00   KM 

 
III 
 

Против ове одлуке дозвољен је 
писмени приговор у року од пет дана од дана 
пријема исте. 

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

 
IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласкику општине Бијељина". 

 
 
Број:02-404-258/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 19.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 
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Ha основу члана 72. Закона о лаокалној 
самоуправи ("Сл.гласник PC", 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, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) 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 КНО-н-06  

( 2 лота )-п1/10 

 
I 

У поступку јавне набавке путем 
преговарачког поступка без објављивања 
обавјештења о набавци, а која се односи на 
набавку услуга : Емитовање на сателитском 
програму промотивног филма о општини 
Бијељина и продукција и емитовање на 
сателитском програму документарног 
филма о катастрофалној поплави која је 
погодила Семберију децембра 2010.године 

 
Лот   1:    Емитовање на сателитском 
програму промотивног филма о општини 
Бијељина 
 
Лот   2:   Продукција   и   емитовање   на   
сателитском   програму   документарног   
филма   о катастрофалној поплави која је 
погодила Семберију децембра 2010.године, 
понуду је доставио понуђач: 
ДОО"РТВ БН" Бијељина 
 

II 
 

Након разматрања приспјеле понуде 
установљено је да иста испуњава услове из 
тендерске документације, те је након 
извршених преговора прихваћена понуда: 
 
Лот 1: Емитовање на сателитском програму 
промотивног филма о општини Бијељина 
ДОО "РТВ БН" Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 

10.000,00 KM 
 
Лот 2: Продукција и емитовање на 
сателитском програму документарног 

филма о катастрофалној поплави која је 
погодила Семберију децембра 2010.године, 
понуду је доставио понуђач: 

ДОО "РТВ БН" Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 

10.000,00 KM 
 

III 
 

Против ове одлуке дозвољен је 
писмени приговор у року од пет дана од дана 
пријема исте. 

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

 
 

Број:02-404-6/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 19.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
Ha основу члана 72. Закона о 

лаокалној самоуправи ("Сл.гласник PC", 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, 08/06,70/06,12/09 и 
60/10) 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 стављању ван снаге дијела одлуке о 
резултатима окончаног поступка и избор 
најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке ОП-17( 3 лота)/10- Лот 2 

 
На основу Одлуке о прихватању 

приговора ДОО „Мојић" из Бијељине број: 
02-404-220/10 од 12.01.2011.године на 
Одлуку о резултатима окончаног поступка и 
избору најповољнијег понуђача у поступку 
јавне набавке ОП-17(3 лота)/10, ставља се ван 
снаге члан 2. став 2. који се односи на лот 2: 
Набавка канцеларијског материјала за 
потребе АСО Бијељина током 2011. и 
2012.године и поступак се враћа у процедуру 
вредновања. 

 
II 
 

У поступку поновног вредновања, 
прихваћено је оправдање неприродно ниске 
понуде понуђача ДОО „Корона" Бијељина, те 
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је оцијењено да је најповољнији понуђач за 
Лот 2: Набавка канцеларијског материјала за 
потребе АСО Бијељина током 2011. и 
2012.године 

ДОО"Корона"Бијељина 
 

III 
 

Против ове Одлуке дозвољен је 
приговор који се подноси писменим путем у 
року од пет дана од дана пријема исте. 

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" 

 
 

Број:02-404-220/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 18.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
51. Статута општине Бијељина ("Службени 
гласник општине Бијељина", број 5/05, 6/05 и 
6/06), Начелник општине Бијељина д о н о с 
и: 

 
РЈЕШЕЊЕ О   ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ 

СТИПЕНДИЈА У НАСТАВНОЈ 2010/2011. 

ГОДИНИ 

 

I 
 

Након спроведног поступка по 
Конкурсу за додјелу студентских стипендија 
у наставној 2010/2011. години, уговори о 
стипендирању закључиће се са следећим 
студентима: 

 
1. Јовановић Драганом, студенткињом III 

године Филолошког факултета у Београду, 
Одсјек њемачки језик и књижевност, 

2. Симеуновић Тањом, студенткињом III 
године Природно-математичког факултета у 
Новом Саду, Одсјек примењена математика, 

3. Лазаревић Слађаном, студенткињом IV 
године Факултета техничких наука у Новом 

Саду, смјер рачунарство и аутоматика, 
4. Лазић Крстом, студентом III године 

Факултета техничких наука у Новом Саду, 
смјер рачунарство и аутоматика, 

5. Крајоски Гораном, студентом IV 
године Факултета техничких наука у Новом 
Саду, смјер рачунарство и аутоматика, 

6. Савић Слободаном, студентом III 
године Електротехничког факултета у Бања 
Луци, смјер електроенергетика и 
индустријски системи, 

7. Кандић Душаном, студентом III године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, 
смјер рачунарство и аутоматика, 

8. Филиповић Жељком, студентом III 
године Факултета техничких наука у Новом 
Саду, смјер енергетика, електроника и 
телекомуникације, 

9. Милошевић Мајом, студенткињом III 
године Архитектонског факултета у Београду, 
смјер архитектура, 

10. Крсмановић Бранком, студентом III 
године Факултета техничких наука у Новом 
Саду, смјер грађевинарство, 

11. Ратковац Мирјаном, студенткињом III 
године Грађевинског факултета Београд, смјер 
грађевинарство 

12. Ђокић Јеленом, студенткињом III 
године Грађевинског факултета у Београду, 
смјер геодезија и геоинформатика 

13. Вишњић Драженом, студентом III 
године Грађевинског факултета у Београду, 
смјер геодезија, 

14. Војаковић Браниславом, студентом III 
године Машинског факултета у Београду, 

15. Митрић Марином, студенкињом III 
године Слобомир П универзитета, смјер 
дизајн и графика, 

16. Гојковић  Драганом,   студенткињом      
IV   године   Економског   факултета  Источно 
Сарајево, студијски програм економија, 

17. Зелен Наталином, студенткињом IV   
године Медицинског факултета у Бања Луци, 
смјер стоматологија, 

18. Митровић Нином, студенткињом III 
године Природно-математичког факултета у 
Бања Луци, смјер математика и информатика, 

19. Синановић Мерсихом, студенткињом 
IV године Педагошког факултета  у Бијељини, 
смјер разредна настава, 

20. Милкић Рамизом, студенткињом IV 
године Педагошког факултета у Бијељини, 
смјер разредна настава, 

21. Штефек Данијелом, студентом III 
године Правног факултета Пале, општи смјер, 
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22. Мехмедовић Едином, студеАткињом 
III година Филозофског факултета у Тузли, 
Одсјек енглески језик и књижевност, 

23. El Chekh Emirom, студентом VI године 
Медицинског факултета у Тузли, смјер општа 
медицинаи 

24. Шабанија Шејлом, студентом III 
године Медицинског факултета у Тузли, 
Одсјек Висока здравствена школа 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Бијељина" 
 

 
Број:02-67-1/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 11.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 26., a у складу са чланом 28. 
став 2. Правилника о праћењу рада и 
награђивању запослених у Административној 
служби општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина", број: 18/09), Начелник 
општине Бијељина д о н о с и 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА 
о именовању Комисије за избор 

службеника/намјештеника године 
у Административној служби општине 

Бијељина 

 
I 
 

У Рјешењу о именовању Комисије за 
избор службеника/намјештеника године у 
Административној служби општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина", број: 
25/10), тачка I под редним бројем 4. мијења се 
и на мјесто Крајишник Лазара као члана 
именује се: 

-    Тмушић Жарко 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Бијељина". 
 

Број:02-111-1/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 31.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 

Ha основу члана 43. Закона o локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 11/05), члана 51. 
Статута општине Бијељина („Службени 
гласник опшине Бијељина", број: 5/05, 6/05 и 
6/06), члана 9. и 10. Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина", 
број: 22/10), Начелник општине Бијељина, 
дана 12.јануара 2010.године д о н и о  ј е : 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ 

КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

У Рјешењу о образовању Централне 
пописне комисије број:  02-014-1 1287/10 од 
26.11.2010.године тачка 1. члана 1. мијења се и 
гласи : 

 
1. МиодрагМилинковић, предсједник  
 
- Татјана Вујић, замјеник предсједника. 
 

II 
 

Остали чланови Рјешења остају 
неизмјењени. 

 
III 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 
 
 
Број:02-014-1-16/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 12.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 

Ha основу члана 43. Закона o локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске ", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 
51. Статута огаптине Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина", број: 5/05, 6/05 и 
6/05 ), члана 9. и 10. Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза општине Бијељина ( 
„Службени гласник општине Бијељина", 
број:22/10) Начелник отцтине Бијељина, дана 
12. јануара 2011.године д о н и о ј е : 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

ЗЕМЉИШТА И БИОЛОШКЕ 
ИМОВИНЕ 

 
 

I 
 

У Рјешењу о образовању Комисије за 
попис земљишта и биолошке имовине број: 02-
014-1-1291/10 од 26.11.2010. године, тачка 1. 
члана 1., умјесто Зубан Милане именује се 
Милена Марјановић. 
 

II 
 

Остали чланови Рјешења остају 
неизмјењени. 
 

III 
 

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

 
 
 
Број:02-014-1-18/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 12.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 
51. Статута општине Бијељина („Службени 
гласник Републике Српске", број: 5/05, 6/05 и 
6/06), Начелник општине Бијељина 13. 
јануара 2011. године д о н о с и 

 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 

 

I 
Именује се: 
 
1. ЉУБИША ЛАЗИЋ за вршење надзора на 
реализацији Уговора број: 02-404-259/10 од 
13.01.2011.године закљученог између 
општине Бијељина и ДОО" ВЕТЕРАН СИМ" 
из Бијељине, који се односи на услуге резања, 
цијепања, утовара, превоза и истовара 
огревног дрвета намјењеног домаћинствима 
које је задесила поплава почетком децембра 
2010 године. 
 

II 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „ Службеном 
гласнику општине Бијељина" . 
 
 
Број:02-014-1-44/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 13.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 43. Закона o локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 51. 
Статута општине Бијељина ("Службени гласник 
општине Бијељина", број: 5/05, 6/05 и 6/06) и 
члана 13. Одлуке о успостављању Регистра 
административних поступака општине Бијељина 
("Службени гласник општине Бијељина", број: 
27/10), Начелник општине Бијељина дана 05. 
јануара 2011. године, д о н о с и 

 
 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА 
 

I 
 

У складу са обавезама преузетим из 
Меморандума о разумијевању закљученог дана 
17. маја 2010. године између општине Бијељина и 
International Finance Corporation (IFC) из 
групације Свјетске банке за спровођење 
регулаторне реформе на локалном нивоу, а на 
основу Одлуке о успостављању Регистра 
административних поступака општине Бијељина 
("Службени гласник општине Бијељина", број: 
27/10) - (у даљем тексту: "Одлука"), именује се 
Административно тијело. 
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II 
 

Административно тијело има 
предсједавајућег и четири члана. У рад 
Административног тијела када се врши анализа 
измјене постојећег односно увођење новог 
административног поступка, као придружени 
члан, укључује се један представник пословне 
заједнице, са Листе која је у прилогу овог 
Рјешења, a у зависности од пословне 
дјелатности која је предмет административног 
поступка. 
 

III 
 

Административним тијелом предсједава   
Драган Вујић, савјетник Начелника општине. 
 

IV 
 
За чланове Административног тијела именују се: 
- Милорад Софренић, начелник Одјељења за 
финансије, 
- Симо Божић, начелник Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине, 
- Славица Радић,  шеф Одсјека за јавне 
службе у Одјељењу за друштвене 
дјелатности, 
- Владо  Работа,   шеф  Одсјека  за  управно-
правне  послове  у  Одјељењу  за просторно 
уређење. 

 
V 

 
Административно тијело се именује на 

неодређено вријеме, а чланство у њему је 
условљено положајем у организационим 
јединицама Административне службе 
општине Бијељина. 

 
VI 

 
Административно тијело управља 

радом Регистра и одговорно је за поштовање 
правила и процедура рада те остваривање 
основних начела рада електронског Регистра, 
у складу са Одлуком и Правилником о раду 
Регистра административних поступака 
општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“ број: 01/11). 

Административно тијело одговорно је 
да се они поступци који се примјењују у 
Општини налазе у електронском Регистру 
доступном јавности. 

 
VII 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Бијељина“. 
 
 
Број:02-057-3/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 

Датум: 05.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 

Ha основу члана 43. Закона o локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 51. 
Статута општине Бијељина ("Службени гласник 
општине Бијељина", број: 5/05, 6/05 и 6/06) и 
члана 13. Одлуке о успостављању Регистра 
административних поступака општине Бијељина 
("Службени гласник општине Бијељина", број: 
27/10), Начелник општине Бијељина дана 05. 
јануара 2011. године, д о н о с и 

 
 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 

 ТЕХНИЧКОГ ТИЈЕЛА 
 

I 
 

У складу са обавезама преузетим из 
Меморандума о разумијевању закљученог дана 
17. маја 2010. године између општине Бијељина 
и International Finance Corporation (IFC) из 
групације Свјетске банке за спровођење 
регулаторне реформе на локалном нивоу, а на 
основу Одлуке о успостављању Регистра 
административних поступака општине 
Бијељина ("Службени гласник општине 
Бијељина", број: 27/10) - (у даљем тексту: 
"Одлука"), именује се Техничко тијело. 

 
II 

 
Техничко тијело има руководиоца и 

четири члана. 
 

III 
 

Техничким тијелом руководи Нада 
Стјепановић, начелник Одјељења за општу 
управу. 
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IV 
 

За чланове Техничког тијела именују се: 
- Татјана Вујић, шеф Одсјека за 

привреду у Одјељењу за привреду и 
пољопривреду, 

- Регина Гернач, шеф Одсјека за управно-
правне послове и заштиту корисника у Одјељењу 
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, 

- Сретен Максимовић, шеф Одсјека за 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне 
средине у Одјељењу за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине и 

- Зоран Раниловић, шеф Одсјека за 
информационе технологије. 

 
V 

 
Техничко тијело се именује на 

неодређено вријеме а чланство у њему је 
условљено   положајем   у   организационим   
јединицама   Административне   службе 
општине Бијељина. 

 
VI 
 

Техничко тијело обавља стручне, 
административне и техничке послове и 
одговорно је за ажурирање, тачност података, рад 
и техничко одржавање Регистра, у складу са 
Одлуком и Правилником о раду Регистра 
административних поступака општине Бијељина 
("Службени гласник општине Бијељина", број: 
01/11). 

Техничко тијело је одговорно за тачност 
података у Регистру, односно за правовремено и 
континуирано уношење измјена 
административних поступака у Регистар, 
зависно од информација прослијеђених од стране 
Административног тијела и организационих 
јединица Административне службе општине 
Бијељина. 

 
VII 

 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Бијељина". 

 
 

Број:02-057-4/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 05.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 

 

 
 
 

Ha основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 51. 
Статута општине Бијељина ("Службени гласник 
општине Бијељина", број: 5/05, 6/05 и 6/06) и 
члана 14. Одлуке о успостављању Регистра 
административних поступака општине Бијељина 
("Службени гласник општине Бијељина", број: 
27/10), Начелник општине Бијељина дана 04. 
јануара 20П.године доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О РАДУ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ПОСТУПАКА 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 

 
1. Уводне одредбе 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се 
правила и процедуре рада Регистра 
административних поступака (у даљем тексту: 
Регистар) општине Бијељина, установљеног 
Одлуком о успостављању Регистра 
административних поступака општине 
Бијељина ("Службени гласник општине 
Бијељина", број: 27/10) - (у даљем тексту: 
"Одлука") те надлежност и начин рада тијела која 
управљају његовим радом. 

Овај Правилник дефинише правила рада 
Регистра како би се обезбиједила сигурност 
пословних субјеката и грађана приликом 
подношења захтјева за рјешавање у управним и 
другим стварима, али и боља сарадња 
Административне службе општине са пословним 
субјектима и грађанима, те да би се у будућности 
обезбиједило доношење квалитетнијих прописа 
о административним поступцима. 

Процедуре овога Правилника примјењују 
запослени у свим организационим јединицама 
Административне службе општине Бијељина за 
предлагање, усвајање и измјену 
административних поступака. 
 

Члан 2. 
 

Административни поступак, у смислу 
Одлуке и овог Правилника, представља процес 
рјешавања захтјева које заинтересовани субјекти 
подносе или ће поднијети надлежној 
организационој јединици с циљем провођења 
општинског прописа или прописа вишег 
органа власти. 

Административни поступак укључује све 
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потребне информације, документацију и обрасце 
које заинтересовани субјекти морају поднијети 
у складу са захтјевима надлежне 
организационе јединице, а обухвата 
цјелокупан процес од подношења захтјева до 
доношења одлуке по административном 
поступку. 

Појам административни поступак 
обухвата све дозволе, одобрења, потврде, 
овлашћења, плаћање такси и накнада, 
процјене, уступања, допуштења, али и 
обавјештења потребна за обављање привредних 
дјелатности, те свакодневни живот грађана. 

 
2. Регистар 

 
Члан 3. 

 
Регистар је централизована (материјална 

и електронска) база свих података у вези са 
административним поступцима у надлежности 
Општине, коју технички води и одржава 
Техничко тијело, а њиме управља 
Административно тијело. 

Садржај Регистра се објављује на 
посебном дијелу интернет презентације 
Општине. 

Сви административни поступци које 
организационе јединице Административне 
службе општине примјењују у свом раду морају 
бити регистровани у Регистру и могу се 
примјењивати само у облику у коме се налазе 
у Регистру. 

 
Члан 4. 

 
Регистар мора садржавати сљедеће 

елементе за сваки административни поступак: 
1. регистрациони број    
административног поступка, 
2. назив административног поступка, 
3. назив организационе јединице надлежне 
за провођење поступка и доношење одлуке о 
административном поступку, 
4. адресу, број телефона, број факсимила, 
електронску адресу и сва друга средства која 
заинтересовани субјекти могу користити за 
тражење података и пријем 
захтјева/поднесака електронским путем, 
5. привредне дјелатности за које се 
административни поступак примјењује, 
6. сврху административног поступка, 
7. правни основ административног поступка, 
8. износ таксе која се плаћа приликом 
подношења захтјева, 

9. износ накнаде која се плаћа приликом 
подношења захтјева, 
10. обавезне податке које треба доставити 
приликом подношења захтјева, 
11. обавезну документацију коју треба 
доставити приликом подношења захтјева, 
12. прописани рок у коме је овлашћена 
служба обавезна донијети одлуку по 
поднеску/захтј еву, 
13. образац захтјева (уколико је прописан или 
самостално припремљен). 
 

3. Рад Регистра 
 

Члан 5. 
 

У функционисању Регистра постоје три основне 
процедуре: 

1. регистрација административног поступка у 
Регистру, 
2. измјена административног поступка у 
Регистру, 
3. брисање административног поступка из 
Регистра. 

 
Процедура регистрације, измјене или 

брисања административног поступка у Регистру 
врши се путем обрасца "Захтјев за 
регистрацију / измјену / брисање 
административног поступка" који се налази у 
прилогу овог Правилника. 

 
4. Регистрација административног поступка 

 
Члан 6. 

 
Регистрација административног 

поступка у Регистру се врши у складу са 
процедурама дефинисаним у овом 
Правилнику. 

Надлежна организациона јединица која 
намјерава да региструје нови административни 
поступак, упућује захтјев (образац у прилогу) 
Техничком тијелу за регистрацију 
административног поступка. 

Уколико је административни поступак 
уведен прописом Босне и Херцеговине или 
Републике Српске, захтјев за регистрацију 
административног поступка се подноси у року 
од осам дана од објаве прописа. 

Уколико се административни поступак 
планира увести општинским прописом, захтјев за 
регистрацију административног поступка се 
подноси док је пропис у форми приједлога, у 
року од три дана од дана утврђивања 
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приједлога. 
Уз захтјев за регистрацију 

административног поступка се предају следећи 
документи: 

а) Копија прописа којим се уводи 
административни поступак, уколико је у 
питању пропис Босне и Херцеговине или 
Републике Српске, 

б) Приједлог прописа којим се планира 
увести административни поступак, уколико је у 
питању општински пропис, 

в) Образац захтјева: 
• образац прописан  
државним/ентитетским прописом, или 
• приједлог   обрасца   (код   увођења   
општинским    прописом    новог 
административног поступка), или 
• постојећи     образац     у     Општини     
(само     у     случају     измјене 
административног поступка). 

 
Члан 7. 

 
Техничко тијело прегледа захтјев (по 

процедури која је примјењивана током Пројекта 
регулаторне реформе у општини), и у року од 
осам дана од подношења захтјева за 
регистрацију административног поступка, 
доставља мишљење Административном тијелу 
(са комплетним захтјевом), ако није у питању 
регистрација административног поступка на 
основу општинског прописа у смислу члана 6. 
став 4. овог Правилника. 

 
У смислу претходног става овог члана, 

ако je у питању административни поступак на 
основу новог општинског прописа, Техничко 
тијело ће своје мишљење доставити 
Административном тијелу, најкасније два дана 
након пријема обавјештења од подносиоца 
захтјева да је општински пропис усвојен у 
облику у коме је предложен. У овом случају, 
подносилац захтјева за регистрацију 
административног поступка је дужан доставити 
обавјештење у року од два дана од дана 
усвајања општинског прописа. 

У случају када административни 
поступак треба да буде уведен на основу 
општинског прописа, Техничко тијело је дужно 
да, у случају усвојене измјене у односу на 
приједлог прописа а које се тичу новог 
административног поступка, изврши потребне 
измјене у свом мишљењу и достави 
Административном тијелу, најкасније у року од 
два дана од пријема измијењеног или допуњеног 

захтјева подносиоца. У овом случају, подносилац 
захтјева за регистрацију административног 
поступка је дужан да измијењени или допуњени 
захтјев (са копијом усвојеног прописа) достави 
Техничком тијелу најкасније два дана након 
усвајања општинског прописа. У случају 
неусвајања општинског прописа, подносилац 
захтјева је дужан да у истом року о томе 
обавијести Техничко тијело. 

У поступку дефинисања мишљења, 
Техничко тијело прибавља мишљење 
подносиоца захтјева за регистрацију поступка, у 
складу са посебним општим актом којим се 
уређује примјена Одлуке и овог Правилника. 

Техничко тијело дефинише мишљење на 
принципу усаглашавања, a у случају када то 
није могуће - већином од најмање три гласа. 

 
Члан 8. 

 
Приликом разматрања захтјева, Техничко 

тијело утврђује следеће: 
а) да ли је захтјев комплетан, 
б) да ли је административни поступак 

чије се увођење предлаже, потребан за будући 
развој тржишта или заштиту јавног интереса, 

в) да ли је административни поступак чије 
се увођење предлаже заснован на прописима 
(прописи Босне и Херцеговине, Републике 
Српске) или ће, након усвајања општинског 
прописа од стране Скупштине општине, бити 
заснован на прописима, 

г) да ли је административни поступак, у 
облику у коме је предложен, повољан за 
пословање односно да ли постоји алтернатива 
административном поступку и ако не постоји,  да 
ли су предложеним обликом администра -
тивног поступка на минимум 
сведени негативни утицаји на пословне 
субјекте и грађане. 

У случају када је административни 
поступак уведен прописом Босне и 
Херцеговине или Републике Српске, Техничко 
тијело у своме мишљењу не даје оцјену да ли се 
административни поступак може замијенити 
другим рјешењем, али има могућност да 
назначи да је током разматрања захтјева дошло 
до закључка да су алтернативе 
административног поступка могуће. 

 
У случају када је административни 

поступак уведен прописом Босне и 
Херцеговине или Републике Српске и када су 
тим прописом дефинисани неки од елемената 
административног поступка (нпр. рок за 
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одговор овлашћене службе, информације и 
документација која се предаје приликом 
предаје захтјева и сл.), Техничко тијело у свом 
мишљењу не даје оцјену истих већ дефинисаних 
елемената административног поступка, али има 
могућност да назначи да је током разматрања 
захтјева дошло до закључка да су алтернативна 
рјешења за одређене елементе 
административног поступка могућа. 

Одредбе става 2. и 3. овог члана сходно се 
примјењују и у случају увођења 
административног поступка општи- нским 
прописом. 

 
Члан 9. 

 
Административно тијело разматра захтјев 

и мишљење Техничког тијела. 
Административно тијело у року од 

осам дана од достављања мишљења Техничког 
тијела, доноси и доставља Техничком тијелу и 
надлежној организационој јединици, одлуку о 
поднесеном захтјеву за регистрацију 
административног поступка. 

У случајевима из члана 7. став 2. и 3. овог 
Правилника, Административно тијело доноси 
одлуку у року од три дана од дана од дана 
достављања захтјева и мишљења Техничког 
тијела. 

Административно тијело усваја одлуку на 
принципу усаглашавања, a у случају када то није 
могуће - већином гласова укупног броја 
чланова. 

Одлуке Административног тијела се 
објављују у "Службеном гласнику општине 
Бијељина". 

 
Члан 10. 

 
Техничко тијело је, по одлуци 

Административног тијела, дужно унијети 
административни поступак у Регистар у року 
од једног дана од дана објављивања одлуке у 
"Службеном гласнику општине Бијељина". 

У случају негативне одлуке 
Административног тијела о уносу поступка у 
Регистар, надлежна организациона јединица 
може Техничком тијелу доставити измијењен 
или допуњен захтјев за регистрацију поступка, у 
року од осам дана од достављања одлуке из 
члана 9. овог Правилника. 

Изузетно од става 1. овог члана, унос 
административног поступка у Регистар, у 
случају увођења новог поступка на основу 
општинског прописа, извршиће се најкасније 

на дан када односни пропис ступа на снагу. 
 

5. Измјена адмннистратнвног поступка 

 
Члан11. 

 
Приликом подношења захтјева за измјену 

административног поступка сходно се 
примијењују правила наведена у члановима од 
6. до 10. овог Правилника. 

 
6.Брисање административног поступка 

 
Члан 12. 

 
Приликом подношења захтјева за 

брисање административног поступка, 
примјењују се правила наведена у члановима од 
6. до 10. овог Правилника. 

 
7. Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан 13. 

 
Почетну базу Регистра административних 

поступака чине административни поступци који 
се тренутно примјењују у општини Бијељина. 

 
Члан 14. 

 
Административни поступци који нису 

обухваћени Пројектом регулаторне реформе 
могу се накнадно регистровати према 
процедурама дефинисаним овим Правилником. 

 
Члан 15. 

 
У року од седам дана од дана ступања на 

снагу овог Правилника Начелник општине ће 
донијети општи акт из члана 7. став 4. овог 
Правилника. 

 
Члан 16. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Бијељина". 

 
 
Број:02-057-1/11                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 04.01.2011. године                                   Мићо Мићић с.р. 
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Ha основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04,42/05 и 118/05), a у вези са 
члановима  9. став 2. и 3, 13, 14, 15, и 16. Закона 
о печатима ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 17/92, 63/01 и 49/07 ) и члана 51. 
Статута општине Бијељина ("Службени 
гласник општине Бијељина ", број:5/05, 6/05 и 
6/06 ), Начелник општине Бијељина дана 
07.децембар 2010 године доноси 

УПУТСТВО 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

УПУТСТВА О ПЕЧАТИМА, 
ШТАМБИЉИМА, ЖИГОВИМА И 

ФАКСИМИЛИМА ПОТПИСА У 
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 

Члан 1. 

У Упутству о печатима, штамбиљима, 
жиговима и факсимилима потписа у 
Административној служби општине Бијељина 
("Службени гласник општине Бијељина " број: 
25/07,15/09, 25/09 и 32/09) у члану 12. Жигови у 
Административној служби под редним бројем 
3) Комунална полиција, допунјава се и гласи: 

- 1 жиг округлог облика, пречника 35 мм, 
а користиће се за отисак у печатном воску 
приликом затварања објекта, када Комунална 
полиција приликом прегледа утврди 
неправилности у раду субјеката контроле, и 
садржи текст исписан ћириличним писмом : 

"РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОГППТИНА БИЈЕЉИНА 
НАЧЕЛНИК ОГППТИНЕ 

Административна служба Општина 
Комунална полиција" 

Ово Упутство ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Бијељине" 
 

Број:02-052-14/10                         НАЧЕЛНИК 
Бијељина                                                         ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
Датум: 09.12.2010. године                                   Мићо Мићић с.р. 
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24. Одлука                16 

25. Рјешење о додијели студентских 

стипендија у наставној 2010/2011 години     17 

26. Рјешење о измјени рјешења о 

именовању комисије за избор службеника у 

административној служби општине Бијељина      

                                                                            18 

27. Рјешење о измјени рјешења о 

образовању централне пописне комисије      18 

28. Рјешење о измјени рјешења о 

образовању комисије за попис земљишта и 

биолошке имовине                                           19 

29. Рјешење                19 

30. Рјешење о именовању админи- 

стративног тијела                            19 

31. Рјешење о именовању техничког тијела  

                                                                           20 

32. Правилник о раду регистра админи- 

стративних поступака општине Бијељина     21 

33. Упутство о измјенама и допунама 

упутства о печатима, штамбиљима, жиговима 

и факсимилима потписа у административној 

служби општине Бијељина               25 
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ИЗДАВАЧ: 

Скупштина општине Бијељина 

Стручна служба Скупштине 

Трг Краља Петра  I  Карађорђевића 1 

 

ШТАМПА: 

„M design“ doo 

Филипа Вишњића 24 

Источно Сарајево 

Тел. 065 549 299; 057 224 796 

 

ТИРАЖ: 150 примјерака 

 

 

 

 

 

 

 


