29. 06. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLIII

29. јун 2007. ГОДИНЕ

На основу члана 54. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 96/03,
14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 30. алинеја 3. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 128/05) и члана 35. алинеја
22. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком општина Бијељина кредитно се
задужује за покриће дефицита по Годишњем обрачуну
буџета за 2006. годину у износу од 112.339,12 КМ.
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-61/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године
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БРОЈ 17/2007
I

Одобрава се покриће дефицита буџета исказаног
по Годишњем обрачуну буџета општине Бијељина за
2006. годину у износу од 1.046.136,13 КМ из следећих
извора:
- 391 111 нераспоређена добит 2005. године у
износу од 933.797,01 КМ
- Износ од 112.339,12 КМ се покрива кредитним
задужењем, а на основу Одлуке о кредитном задужењу
општине Бијељина.
II
Овлашћује се Начелник општине да обезбиједи
извршење ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-69/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 12. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 96/03,
14/04, 67/05, 34/06 и 128/06), члана 30. алинеја 3. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја
4. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна
2007. године д о н и ј е л а ј е

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. став
2. а у вези са чланом 27. став 2. Закона о промету
непокретности (“Службени лист СР БиХ”, број: 37/78,
4/89, 29/90, 22/91) и (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 29/94), члана 9. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 112/06) и члана 35. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО ГОДИШЊЕМ
ОБРАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ЗА 2006. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
УПИСАНИХ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР.
1099/5 К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО
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Службени гласник Општине Бијељина
I

Овом Одлуком, а у циљу спровођења регулационог
плана „Кнез Иво од Семберије” усвојеног Одлуком
Скупштине општине Бијељина број: 01-022-4/07
дана 31.01.2007. године, прибавља се непокретност земљиште, означено као:
- к.ч.бр. 1319/8 у нарави њива 2. класе у површини
од 33,47 ХА уписано у Лист непокретности број: 1099/5
за к.о. Бијељина Село, на име: Епархије зворничкотузланске као посједника и власника са дијелом 1/1
II
Прибављање описаног земљишта из тачке I ове
Одлуке, обавиће се уз накнаду од 14,00 КМ/м2, што
укупно износи 4.685.800,0 КМ, а које ће се реализовати
у двије фазе и то:
- у I фази за земљиште у површини од цца 20
ха, а које је Регулационим планом предвиђено за
инфраструктурне објекте (саобраћајнице, улице,
тротоаре, паркинге, зелене површине и сл.), као и цца
40% грађевинских парцела (пропорцијално по намјени),
реализоват ће се Уговором о преносу непокретности,
у којем ће децидно бити наведене катастарске честице
парцела у склопу Регулационог плана, између Епархије
зворничко-тузланске с једне стране и општине Бијељина
с друге стране, као уговорних страна, уз напомену
да ће се тачна површина земљишта предвиђеног за
прибављање, као и износ накнаде, утврдити приликом
парцелације земљишта кроз спровођење Регулационог
плана. - у II фази, евентуално, земљиште у површини од
цца 13,47 ха.
III
Уговор о преносу непокретности садржавао би
CLAUSULU INTABULANDI, тако да би се по извршеној
парцелацији земљишта и по закључењу Уговора
уписало у корист општине Бијељина као носиоца права
располагања са дијелом 1/1.
IV
Накнада за предметни пренос непокретности
реализоваће се кроз спровођење Регулационог плана,
као обавезе Општине Бијељина, а оствариће се на
такав начин што ће Епархија на преосталом дијелу
непокретности означене као дио к.ч.бр. 1319/8 у
површини од цца 13,47 ХА, по извршеној парцелацији
и основним опремањем земљишта инфраструктуром
извршеним од стране Општине, продавати грађевинске
плацеве опремљене основном инфраструктуром.
V
У другој фази, за земљиште у површини од
цца 13,47 ха, а зависно од расположивих средстава
буџета Општине, уз сагласност Епархије, у случају да
Епархија не приступи продаји плацева из тачке IV ове
Одлуке, приступиће се прибављању преосталог дијела
к.ч.бр.1319/8 уз накнаду утврђену на следећи начин:

29. 06. 2007.

- за парцеле предвиђене за стамбено-пословни
простор по цијени од 106,00 КМ/м2
- за парцеле предвиђене за колективно становање по
цијени од 56,00 КМ/м2
- за парцеле предвиђене за индивидуалну стамбену
градњу по цијени од 19,50 КМ/м2
уз напомену да ће се приликом утврђивања
површине земљишта које се преузима, по извршеној
парцелацији, као и површина које припадају Епархији,
ако се појави разлика, иста Епархији намирити по горе
наведеним цијенама.
VI
Овлашћује се Начелник општине Бијељина, да на
основу ове Одлуке као појединачног акта, и извршених
теренских снимања земљишта и цјепања катастарске
парцеле из тачке I ове Одлуке, закључи Уговор о
преносу непокретности уз накнаду са овлаштеним
представником Епархије зворничко-тузланске, по
прибављеном мишљењу замјеника Правобраниоца са
сједиштем у Бијељини.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-70/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске “ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. став
2. а у вези са чланом 16. став 2. Закона о промету
непокретности (“Службени лист СР БиХ” број: 37/78,
4/89, 29/90, 22/91) и (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 29/94), члана 9. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 112/06) и члана 35. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
УПИСАНЕ У К.К. УЛОЖАК БР. 4885/3 К.О.
БИЈЕЉИНА II
I
Овом Одлуком прибавља се непокретностдвособан стан у површини од 94 м2 у Бијељини у Улици

29. 06. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

Јована Дучића број 8., улаз II, спрат I, број стана 2., у
сувласништву-сусвојини Симић (Стојана) Аце и Симић
(Теодора) Наде из Бијељине са по 1/2 дијела, који се
налази у згради која је изграђена на к.ч.бр. 3276 уписане
у к.к.ул. бр. 4885/3 к.о. Бијељина II, а по Уговору о
откупу стана овјереног од стране Основног суда у
Бијељини у броју Ов.2441/02 од 08.08.2002.године.
II
Прибављање описаног стана из тачке I ове Одлуке,
реализоват ће се Уговором о купопродаји, уз накнаду од
149.500,00 КМ, словима: (стотинучетрдесетдеветхиљад
апетстотинаконвертибилнихмарака) између уговорних
страна, сувласника Симић (Стојана) Аце и Симић
(Теодора) Наде из Бијељине са по 1/2 дијела сједне
стране и општине Бијељина с друге стране.
III
Овом Одлуком се обавезују Симић (Стојана) Ацо
и Симић (Теодора) Нада, као сувласници предметне
непокретности-стана по Уговору о откупу стана, на
повлачење тужбе код Врховног суда Републике Српске
у Бања Луци против рјешења Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука у
броју: 03-952-308/04 од 14.07.2004. године, и упис
предметног стана у јавне исправе, као претходног
питања за реализацију ове Одлуке.
IV
Овлашћује се Начелник општине Бијељина,
да на основу ове Одлуке као појединачног акта,
закључи Уговор о купопродаји непокретности-стана са
сувласницима, а све описаном у тачки I ове Одлуке, по
прибављеном мишљењу замјеника Правобраниоца са
сједиштем у Бијељини.
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грађевинском земљишту Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 112/06) и члана
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
УПИСАНЕ У ПОСЈЕДОВНИ ЛИСТ БР. 842
К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО
I
Овом Одлуком, а у циљу спровођења регулационог
плана „Кнез Иво од Семберије” усвојеног Одлуком
Скупштине општине Бијељина број: 01-022-4/07
дана 31.01.2007. године, прибавља се непокретност земљиште, означено као:
- дио к.ч.бр. 1319/7 у нарави њива 1. класе у
површини од цца 32 ХА уписано у посједовни лист
број: 842 к.о. Бијељина Село, на име: ПД „Семберија”
а.д. Бијељина са дијелом 1/1.
II
Прибављање описаног земљишта из тачке
I ове Одлуке реализоваће се Уговором о преносу
непокретности, уз накнаду, између а.д. „Семберија”
Бијељина с једне стране и општине Бијељина с друге
стране, као уговорних страна.
III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Бијељина”.

Накнада из тачке II ове Одлуке утврђује се у
износу од 3,00 КМ/м2 на име досадашњих улагања ПД
„Семберија” а.д. Бијељина у предметну непокретност,
а коначан укупан новчани износ ће се утврдити по
теренском геодетском снимању терена у складу са
спровођењем Регулационог плана.
Плаћање наведене накнаде реализоват ће се у
складу са динамиком уређења и привођења намјени
предметног земљишта.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

IV

V

Број: 01-022-62/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. став
2. а у вези са чланом 27. став 2. Закона о промету
непокретности (“Службени лист СР БиХ”, број: 37/78,
4/89, 29/90, 22/91) и (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 29/94), члана 27. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 93/06), члана 9. Закона о

Овлашћује се Начелник општине Бијељина,
да на основу ове Одлуке као појединачног акта,
закључи Уговор о преносу непокретности уз накнаду
са овлаштеним представником ПД „Семберије” а.д.
Бијељина, по прибављеном мишљењу замјеника
Правобраниоца са сједиштем у Бијељини.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-64/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Службени гласник Општине Бијељина

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 4. став
2. Закона о промету непокретности (“Службени лист
СР БиХ”, број: 37/78, 4/89, 29/90, 22/91 и “Службени
гласник Републике Српске”, број: 29/94), члана 5.
став 1. тачка з). Закона о утврђивању и преносу права
располагања имовином на јединице локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 70/06)
и члана 35. Статута Општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 26. јуна 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА
НЕПОКРЕТНОСТИ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус
непокретности у општој употреби земљиште означено
као: к.ч.бр. 6450/4 уписано у лист непокретности број:
6997/1 к.о. Бијељина I, у нарави јавно добро - пут, у
површини од 212 м2 у Улици Незнаних јунака.
Некретнине из става I ове Одлуке по
правоснажности исте у катастарској и земљишнокњижној евиденцији укњижиће се у корист: Општине
Бијељина са правом располагања 1/1.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 022-65/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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„ЛЕДИНЦИ 2” у Бијељини.
II
Граница обухвата креће од споја границом парцеле
2409 (слијепи пут) са Улицом Слободана Јовановића
правцем исток, затим под правим углом скреће
правцем сјевера западном границом к.ч. 2414, скреће
правцем запад паралелно са Улицом Руђера Бошковића
захватајући парцеле број 2408, 2407, 2406, 2405 к.о.
Бијељина 2, све до споја Улица Руђера Бошковића и
Улице Слободана Јовановића, а затим скреће правцем
југ паралелно са Улицом Слободана Јовановића до
полазне тачке.
Површина обухвата Урбанистичког пројекта
износи 0,12 ха (нула запета дванаест хектара).
III
План се односи на период од 2007. до 2015.
године.
IV
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.
V
Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта

VI
Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
VII
Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
VIII

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу
простора ( „Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02 и 112/06) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута
општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина општине
Бијељина на својој сједници одржаној 26. јуна 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у
трајању од 30 дана.
IX

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „ЛОКАЦИЈА
2”У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЛЕДИНЦИ 2” У БИЈЕЉИНИ

На основу резултата јавне расправе о нацрту
урбанистичког пројекта Носилац припреме плана
утврђује приједлог урбанистичког пројекта и исти
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљена у току јавне расправе о нацрту
плана.

I

X

Приступа се изради урбанистичког пројекта
„ЛОКАЦИЈА 2” у оквиру регулационог плана

Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
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усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

Члан 5.

XI

Јавни оглас се објављује у “Семберским
новинама”, “Службеном гласнику општине Бијељина”,
Гласу Српске и на огласној табли Скупштине општине
Бијељина.
Јавни оглас траје 15 дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику општине Бијељина”.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина” .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-71/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на седници
одржаној дана 26. јуна 2007. године, д о н е л а ј е

ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
ПРОЈЕКТЕ БОРБЕ ПРОТИВ ШТЕТНИХ
УТИЦАЈА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
УДРУЖЕЊИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују критеријуми, начин и
поступак расподеле средстава буџета општине Бијељина
намењених за Борбу против штетних утицаја.
Члан 2.
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за пројекте додељују се организацијама и удружењима
која су регистрована у Босни и Херцеговини, односно
Републици Српској и имају седиште на подручју
општине Бијељина, а чији се пројекти реализују на овом
подручју.
Члан 3.
Предлог за расподелу средстава организацијама и
удружењима утврђује Комисија за расподелу средстава
( у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник
општине Бијељина.
Члан 4.
Средства предвиђена за финансираље пројеката
Борба против штетних утицаја додељују се на основу
јавног огласа који се може расписати два пута годишње
.
Први јавни оглас за расподелу средстава расписује
се у првом кварталу године, а други у трећем кварталу
ако средства за ове намене нису у целости распоређена,
односно додељена за кандидоване пројекте на првом
јавном огласу.

Члан 6.
Средства планирана буџетом општине Бијељина
расподељују се организацијама и удружењима чији се
програми и пројекти односе на:
1. Борбу против наркоманије,
2. Превенцију болести које настају као последица
конзумирања дроге (АИДС и друге),
3. Борбу против алкохолизма и конзумирања
дуванских производа,
4. Малолетничку делинквенцију.
Члан 7.
Пријава на јавни оглас подноси се на прописаном
обрасцу.
Пријава се подноси Комисији у запечаћеној
коверти и предаје у пријемну канцеларију Општине
лично или поштом на адресу:
Административна служба општине Бијељина
Комисији за расподелу средстава борба против штетних
утицаја, са назнаком - не отварај!
Краља Петра Карађорђевића 1
76300 Бијељина.
Уз пријаву се обавезно доставља:
- Решење о регистрацији код Основног суда у
Бијељини (оверена копија),
- Статут организације, удружења (оверена копија)
- Идентификациони број из регистра пословних
субјеката (копија)
- Изјава овлашћеног лица да организација није
добила средства од других донатора за пројекат
или део пројекта , којим аплицира на јавни оглас
- Пројекат којим организација конкурише за доделу
средстава,
- Изјава партнера, суфинансијера о начину учешћа у
пројекту.
Запечаћене коверте Комисија у пуном саставу
отвара на својој првој седници. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Члан 8.
Предност имају пројекти који се реализују у
партнерском односу више организација и пројекти који
се финансирају из више извора.
Организација може аплицирати са највише два
пројекта у току године.
Максималан износ средстава које организација
може добити по пројекту износи 7.000,00 КМ.
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Члан 9.

Члан 13.

Образац за кандидовање пројекта садржи:
- Назив пројекта,
- Назив организације, адресу, телефон-факс, е-маил,
жиро рачун и назив банке, идентификациони број,
контакт особу - лице овлашћено за реализацију
пројекта,
- Циљеви пројекта (на који начин пројекат доприноси
решавању проблема),
- Детаљан опис пројекта са утврђеном динамиком
реализације,
- Особље ангажовано на пројекту,
- Буџет пројекта по ставкама,
- Начин праћења реализације.

Комисија доноси одлуку руководећи се оценом
пројекта на основу критерија прописаних овом Одлуком
и сачињава ранг листу.
У случају да два или више пројеката добију исти
број бодова,а расположива средства нису довољна за
њихово финансирање, средства ће се доделити пројекту
који по оцени већине чланова Комисије успешније
задовољава потребе пројекта.
Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана
истека јавног огласа утврди предлог расподеле средстава
и достави га начелнику Општине.

Члан 10.

Коначну Одлуку о расподели средстава за
Борбу против наркоманије доноси Начелник општине
Бијељина.

У поступку оцењивања сваког појединачног
пројекта Комисија попуњава образац који садржи:
- Констатацију да Комисија подржава или одбија
пројекат,
- Оцену пројекта (број бодова),
- Образложење у случају кад се пројекат одбија,
- Потпис председника и чланова Комисије.

Члан 14.

Члан 15.
Одлука о расподели средстава објавиће се у
“Службеном гласнику општине Бијељина” и на огласној
табли Скупштине општине Бијељина.
Члан 16.

Члан 11.
Комисија врши оцену пројеката на основу
следећих критеријума:
а) Позитивни критеријуми:
1. Важност пројекта за области наведене у члану 6.
ове Одлуке,
2. Организација има квалификовано чланство за
реализацију пројекта,
3. Постављени циљеви су стратешки,
4. Јасна дефиниција циљне групе,
5. Временски преглед активности,
6. Очекивани резултати су изражени кроз квалитетне
индикаторе.
б) Елиминаторни критеријуми
1. Недостатак формалних услова за кандидовање
пројекта (непотпуна документација),
2. Пројекту недостаје јасан приказ резултата,
3. Максималан износ тражених средстава по једном
пројекту је већи од утврђеног, а нема доказа о
суфинансирању,
4. Материјални трошкови премашују 20% буџета
пројекта.
Члан 12.
За оцену пројекта према позитивним критерију
мима користи се скала од 0-5 поена за сваки критериј
појединачно.
Сваки члан Комисије додељује бодове за сваки од
позитивних критеријума.
Коначна оцена пројекта представља збир бодова
свих чланова Комисије подељен бројем чланова
Комисије (просечна оцена пројекта).

На основу Одлуке о расподели средстава
Начелник општине закључује уговор са организа
цијама и удружењима којим се регулишу међусобна
права и обавезе.
Члан 17.
Организације којима су додељена средства за
пројекте подносе Комисији извештај о реализацији
пројеката са финансијским извештајем 30 дана по
реализацији пројекта.
Члан 18.
Начелник општине подноси Скупштини општине
извештај Комисије о расподели средстава буџета.
Извештај се подноси у првом кварталу наредне године
за претходну годину.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-68/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 3. и 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник Републике Српске “, број: 17/92,
11/93 и 21/96), члана 30. алинеја 25. Закона о локалној
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самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 26.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина “, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна
2007. године, д о н и ј е л а ј е

општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

1

I
У Одлуци о оснивању Јавне установе Центар за
културу “Семберија” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 17/06 и 8/07) члан 15. став 2.
мијења се и гласи :
“Задужује се в.д. директора Михајло Трифковић
да проведе законску процедуру регистровања јавне
установе.”
II
У Одлуци о оснивању Јавне установе Центар
за културу “Семберија” Бијељина у члану 16. иза става
4. додаје се нови став који гласи :
“Рок за доношење Статута је 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.” Досадашњи ставови 5. и
6. постају ставови 6. и 7.
III
Иза члана 16. додаје се нови члан 16а. који гласи:
“Члан 16а.
Оснивач ће, у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке, именовати Управни и Надзорни одбор
и извршити именовање директора.
Избор и именовање директора ће се извршити на
основу спроведеног јавног конкурса.
До именовања Управног и Надзорног одбора,
функције ових органа ће обављати вршиоци дужности
које ће Оснивач именовати посебним рјешењима.”

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

У Одлуци о грађевинском земљишту (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 13/07) у члану 40.
став 1. иза тачке ђ) додаје се нова тачка е) која гласи:
“е) За
производне
објекте
и
производне
просторе���������������������������������������������������������������� 50%”
II
У члану 49. у алинеји 9. иза ријечи “здравства”
додаје се текст који гласи: “као што су болнице и домови
здравља”.
III
Иза члана 49. додаје се нови члан 49а. који гласи:
“Члан 49а.
Код одређивања висине накнаде за коришћење
градског грађевинског земљишта за објекте у привреди
са производном дјелатности, примјењују се иста мјерила
као и за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског
земљишта за стамбене зграде, с тим што се обрачуната
накнада умањује за 90%”.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-63/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-66/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: број: 101/04, 42/05 и 118/06) и члана
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина

На основу члана 34. Закона о заштити од пожара
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 16/95
и 16/02) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/06,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. јуна2007. године, до н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА
I
У члану 5. став 2.
Професионалне
ватрогасне

Одлуке о
јединице

оснивању
Бијељина
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Службени гласник Општине Бијељина

(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/04),
мијења се и гласи:
“Печат је округлог облика, пречника 35 мм.
У концетричном кругу исписан је текст ћирилицом
и латиницом: Професионална ватрогасна јединица
Бијељина, а у средини печата, знак ватрогасни шљем.”

а крајњи рок завршеткаје 01.10 2007.године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати је најнижа
цијена економски најповољније понуде.
VII

II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-67/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

29. 06. 2007.

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: 02-404-189/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06.2007. године

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 :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр.СКП- 49-3/07
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП-49 - 3/07
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга:
Израда концепта одлагања смећа града и регије
Бијељина
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 821 600.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА.
V
има

Предвиђени
се обавити

почетак
реализације
уговора
најкасније од 01.08.2007.године,

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП-12/07
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
ОП-12/07
II
За потребе Службе заједничких послова - Одсјек
за опште послове, вршиће се јавна набавка роба:
Набавка канцеларијског намјештаја
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 25.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Набавка опреме за Административну службу
и Скупштину, број потрошачке јединице: 0005240 ,
економски код:821 300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ
ОБАВЈЕШТЕЊА.

29. 06. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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V

IV

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 20.07.2007.године, акрајњи рок
завршеткаје 31.12.2007.године.

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

VI

V

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

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 20.07.2007.године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2007.године.

VII

VI

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

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

VIII

VII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VIII

Број: 02-404-188/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.06.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП-04/07
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
ОП-04/07
II
За потребе Службе заједничких послова - Одсјек
за опште послове, вршиће се јавна набавка роба:
Набавка и уградња клима уређаја у просторијама и
објектима Административне службе општине Бијељина
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ.
Буцетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Набавка опреме за Административну службу
и Скупштину, број потрошачке јединице: 0005240 ,
економски код:821 300.

Број: 02-404-184/07		
Бијељина, 		
Датум, 21.06.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-09-лот12/06,
СКП-15-лот8/06, СКП-15-лот13/06,
СКП-15-лот18/06, СКП-15-лот21/06,
СКП-24-лот11/06, СКП-37-лот14/06
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
СКП-09-лот 12/06, СКП-15-лот8/06, СКП-15-лот13/06,
СКП-15-лот18/06, СКП-15-лот21/06, СКП-24-лот 11/06,
СКП-37-лот 14/06
II
За потребе Одјељења за Стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова:
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Службени гласник Општине Бијељина
VII

Анекс уговора на асфалтирању некатегорисаних путева
• Лот 1 - Анекс 2 Уговора бр. 02-370351/06 од 25.04.2006.године на асфалтирању
некатегорисаног пута у Ченгићу јавна набавка
СКП-09/06 Лот 12
• Лот 2 - Анекс 1 Уговора бр. 02-370-592/06
од 29.06.2006.године на асфалтирању некатего
рисаног пута у Доњој Чађавици јавна набавка СКП15/06 Лот 8
• Лот 3 - Анекс 1 Уговора бр. 02-370-580/06
од 27.06.2006.године на асфалтирању некатего
рисаног пута у Горњем Драгаљевцу јавна набавка
СКП-15/06 Лот 13
• Лот 4 - Анекс 1 Уговора бр. 02-370-654/06 од
11.07.2006.године на асфалтирању некатегорисаног
пута у Доњем Црњелово јавна набавка СКП-15/06
Лот 18
• Лот 5 - Анекс 1 Уговора бр. 02-370-630/06
од 06.07.2006.године на асфалтирању некатего
рисаног пута у Доњим Загонима јавна набавка
СКП-15/06 Лот 21
• Лот 6 - Анекс 1 Уговора бр.02-370-868/06
од 22.08.2006.године на асфалтирању некатего
рисаног пута у Амајлијама јавна набавка СКП-24/06
Лот 11
• Лот 7 - Анекс 1 Уговора бр.02-370-948/06
од 22.09. 2006. године на асфалтирању некатего
рисаног пута у Вршанима јавна набавка СКП-37/06
Лот 14
III
Предвиђени укупан максимални износ БРУТО
средстава за реализацију јавне набавке је испод 68.000,00
КМ, гдје за сваки појединачни уговор вриједност Анекса
не прелази 50%.
Планирано је субвенционирање општине у износу
од 50%.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу: 0005170 , економски код:
821 600.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.07. 2007. године, а крајњи рок
завршетка је 01.10 2007. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је најнижа цијена
одговарајуће понуде.

29. 06. 2007.

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: 02-404-191/07		
Бијељина, 		
Датум, 28.06.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-49-4/07
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
СКП 49-4/07
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова:
Прочишћавање земљаних путних јарака у Јањи Ново Насеље
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 20.000,00 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:821 600.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ
ОБАВЈЕШТЕЊА.
V
Предвиђени
почетак
реализације
уговора
има се обавити најкасније од 03.09.2007.године,
акрајњирокзавршеткаје 15.10.2007.године.

29. 06. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
VI

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

За Лот 3 - Извршење рјешења пољопривредне
инспекције током 2007.године, најповољнији понуђач
за поменуте услуге са којим ће се закључити оквирни
споразум за 2007.годину следећи:
ДАКИЋ МИЛАН, Средња Чађавица

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: 02-404-190/07		
Бијељина, 		
Датум, 27.06.2007. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОНОВНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у
поступку јавне набавке број ИП -01-п1/07
I
У поступку јавне набавке путем поновљеног
отвореног поступка која се односи на јавну набавку
радова и услуга: Извршење рјешење Одјељења за
инспекцијске послове током 2007.године , понуде су
доставили следећи понуђачи:
- АД “ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД” Бијељина
“ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА РС”
Бања Лука - Регионални завод Зворник
- МИЛАН ДАКИЋ, Средња Чађавица
- АД “ИНЖЕЊЕРИНГ”, Зворник
II
За Лот 1 - Преглед инспекцијских узорака током
2007.године, најповољнији понуђач за поменуте услуге
са којим ће се закључити оквирни споразум за 2007.
годину:
АД “ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД”, Бијељина
За Лот 2 Смјештање у карантин, отпремање
номадских стада и извршење осталих рјешења
ветеринарске инспекције током 2007.године, поступак
се прекида.

За Лот 4 - Извршење рјешења урбанистичко
- грађевинске инспекције о рушењу, незаконито
изграђених објеката и рушењу разлике радова током
2007.године, поступак прекида.
III
Комисија је констатовала да понуду понуђача
“ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА РС” Бања Лука
- Регионални завод Зворник који су се пријавили за Лот
1 не квалификује из разлога што понуђач у понуди није
исказао укупну упоредну вриједност и није доказао да
може вршити све анализе узорака које су захтјеване
тендерском документацијом. Комисија је оцијенила да
понуда понуђача АД “ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД”,
Бијељина као једина испуњава све услове предвиђене
тендерском документацијом и јединичне цијене
наведених параметара су прихватљиве.
За Лот 2 - Смјештање у карантин, отпремање
номадских стада и извршење осталих рјешења
ветеринарске инспекције током 2007.године, поступак се
прекида из разлога што није достављена ниједна понуда
и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретни
уговор. Поступак за лот 2 се прекида до покретања
новог поступка.
За Лот 3 - Извршење рјешења пољопривредне
инспекције током 2007.године, Комисија је након
вредновања, а на основу задатог критеријума - најнижа
цијена изабрала најповољнијег понуђача Дакић Милана
из Средње Чађавице
Комисија је такође констатовала да понуда
понуђача “ИНЖЕЊЕРИНГ“ АД, Зворник није
благовремена, јер је достављена после рока одређеног
за предају понуда. Комисија је одлучила да уважи
околности и разлоге кашњења (саобраћајна несрећа)
као и то да је у питању поновљени поступак и да се
поменути понуђач једини пријавио за Лот 4 и да својим
присуством не угрожава конкуренцију других понуђача.
Приликом отварња понуде Комисија је констатовала да
је понуда понуђача “ ИНЖЕЊЕРИНГ “ АД, Зворник
некомплетна, тражени документи старији су од 3 (три)
мјесеца, а приложене копије су неовјерене, тако да
се поступак прекида из разлога што није достављена
одговарајућа понуда. Поступак за лот 4 се прекида до
покретања новог поступка.
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема.
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Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-157/07		
Бијељина, 		
Датум, 28.06.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

29. 06. 2007.

Р.бр.

Назив и сједиште понуђача

Вриједност понуде са
ПДВ-ом

1.

ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЖ”, Д.
Трнова

94.532,77 КМ

2.

АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”,
Бијељина

98.630,57 КМ

3.

ДОО “БУК ПРОМЕТ”,
Бијељина

103.513,76 КМ

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за
предметне радове следећи:
ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“, ДОЊА ТРНОВА
са понуђеном бруто цијеном у износу од: 94.532,76 КМ
IV

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:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП - 43-1/07
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку радова :
Уређење потока - облагање ломљеним каменом и израда
потпорног зида поред локалног пута Л - 10 (Кацевац Тавна) у циљу рјешавања одводње и спречавање ерозије
пута , понуде су доставили следећи понуђачи:
-

АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина
ДОО “ ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ “, Доња Трнова
ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина
II

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-164/07		
Бијељина, 		
Датум, 27.06.2007. године

На основу члана 25. став 1. Уредбе о стамбеном
зрбињавању породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 43/07) и члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06), Начелник општине Бијељина, д о н и о ј е

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:
- АД” БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина
- ДОО “ ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ “, Доња Трнова
- ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина
III
На основу критеријума - најнижа цијена
оодговарајуће понуде извршено је вредновање и
сачињена ранг листа на следећи начин:

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ
СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ
I
Првостепена стамбена комисија састоји се од
предсједник и четири члана и чине је:
1.
2.
3.
4.
5.

МИЛИСАВ ЛАКИЋ, предсједник,
НАТАША МАСТИЛО, члан,
ЉУБИША ЛАЗИЂ, члан,
МИЛОРАД ЈОВИЋ, члан и
ЖАРКО РАДИЋ, члан.
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II

IV

Првостепена стамбена комисија расписује
конкурс за стамбено збрињавање, спроводи поступак,
утврђује приједлог ранг-листе кандидата и обавља друге
послове у складу са Уредбом о стамбеном збрињавању
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 43/07)

Доношењем овог рјешења престаје важити
Рјешење о именовању Стамбене комисије за борачкоинвалидску заштиту општине Бијељина, број: 02-11110/07, од 30. јануара 2007. године.

III
Административне и стручне послове за потребе
Првостепене стамбене комисије обављаће Одјељење за
борачко-инвалидску заштиту Административне службе
општине Бијељина.

V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-568-180/07		
Бијељина, 		
Датум, 22.06.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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