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ГОДИНА XLIII     12. септембар 2007. ГОДИНЕ БРОЈ 21/2007

На основу члана 13.0длуке о критеријумима, 
начину и поступку расподјеле средстава омладинским 
организацијама и удружењима на подручју општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина број: 
13/07), начелник општине Бијељина, д о н о с и

О Д Л У К У
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА 

ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 
УДРУЖЕЊИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.

Овом одлуком се утврђује расподјела средстава из 
буџета општине Бијељина намијењених за организације 
и удружења у 2007. години за финансирање пројеката 
омладинског организовања, а на основу расписаног 
јавног огласа.

Члан 2.

Средства планирана у буџету општине Бијељина 
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 4. и 
чланом 6. Одлуке о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава омладинским организацијама 
и удружењима на подручју општине Бијељина (“ 
Службени гласник општине Бијељина “, број 13/07 ).

Члан 3.

Сходно члану б.и члану13. Одлуке о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава 
омладинским организацијама и удружењима на подручју 
општине Бијељина, средства у износу од 29.398,30 КМ 
распоређују се за реализацију следећих пројеката:

Ред. 
бр. Назив организације Назив пројекта Број 

бодова
износ 
КМ

1. Омладински центар Бијељина Израда документа 
“Омлaдинска политика” 145 6 990,00

2. ПРОНИ центар за омладински 
развој

“Развој 
волонтеризма” 145 6 100,00

3.
Светосавска омладинска 
заједница Српске православне 
цркве Еп.звор. тузланске БН

“Покрет за очување 
ћирилице” 147 6 984,00

4.
Светосавска омладинска 
заједница Српске православне 
цркве Еп.звор. тузланске БН

“Интеграција дјеце и 
младих са посебним 

потребама”
147 6 154,30

5. Одред извиђача”Семберија” РИС и РОТ 144 3 170,00
29 398,30

Члан 4.

Обавезују се удружења из претходног члана да 
обезбиједе остатак средстава до тражених износа из 
других извора финансирања.

Члан 5.

На основу ове Одлуке, а у складу са чланом 
15. Одлуке о критеријуми ма, начину и поступку 
расподјеле средстава омладинским организацијама и 
удружењима на подручју општине Бијељина, заључиће 
се појединачни уговори са горе наведеним удружењима 
грађана, којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе.

Члан 6.

Омладинске организације и удружења којима 
су додијељена средства за пројекте дужна су да 
поднесу Комисији извјештај о реализацији пројеката 
са финансијским извјештајем 30 дана по реализацији 
истих.

Члан 7.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-431-15/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29.08.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД - 24 - 7/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
ДД - 24 - 7/07
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II

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

Текуће инвестиционо одржавање унутрашњости 
спортске сале Техничке школе “Михајло Пупин” у 
Бијељини, у улици Атинској

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 12.500,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Инвестиције у образовање, број потрошачке 
јединице: 0005210, економски код: 615 200.

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 20.08.2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 30.09.2007.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-239/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.08.2007.  године                                                        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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ИТ - 01/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
ИТ-01/07

II

За потребе Одсјека за информационе технологије, 
вршиће се јавна набавка роба:

Набавка лиценцираних софтвера

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је: 48.572,60 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 роба спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирног 
споразума.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.10.2007.године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.12.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-240/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.08.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 
и 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 
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42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и роба (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 
01/07 ), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. Ф 02/07

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
Ф-02/07

Члан 2.

За потребе Одјељења за финансије вршиће се јавна 
набавка услуга: Кредитно задужење општине Бијељина 
у 2007. години.

Члан 3.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је: 15.000,00 КМ

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Камате на домаће кредите број потрошачке 
јединице:005140, економски код:616300

Члан 4.

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Члан 5.

Реализација уговора је предвиђена од 01. 10. 2007. 
до 01.10.2008.године

Члан 6.

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

1) висина каматне стопе ...................................70 бодова
2) трошкови обраде захтјева ........................... 30 бодова

Члан 7.

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

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-248/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23.08.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“ Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), 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 радова, услуга 
и роба (“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 бр. СКП 07-1/07

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
СКП 07-1/07

Члан 2.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка додатних услуга: 
Чишћење дивљих депонија на подручју општине 
Бијељина за 2007. годину.

ЧланЗ.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је : 8.820,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују 
финансијска средства општине Бијељина је: Средства 
за финансирање комуналне потрошње, број потрошачке 
јединице:0005170, економски код:613300.

Члан 4.

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК, БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 
ОБАВЈЕШТЕЊА.

Члан 5.

Реализација уговора има се обавити најкасније до 
30.10.2007.године.

Члан 6.

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача је: НАЈНИЖА ЦИЈЕНА 
ТЕХНИЧКИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ ПОНУДЕ

Члан 7.

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

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-249/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23.08.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи( 
“ Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04 и 19/05,52/05,92/05,08/06 и 70/06.) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и роба (“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 бр. СКП 37-1/06 лот-6

Члан 1.

 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним 
бројем: СКП 37-1/06 лот-6

Члан 2.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка додатних и вишкова 
радова на асфалтирању мреже некатегорисаних путева у 
мјесној заједници Бријесница.

Члан 3.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 100.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства општине Бијељина је: Изградња путне 
мреже и инвестиције у водоводну и електро мрежу и 
Реконструкција путева (Бријесница и Љељенча), број 
потрошачке јединице: 0005170, економски код: 821600 
и 821612.

Члан 4.

За предметну јавну набавку вишка радова 
спровешће се ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

Члан 5.

Реализација уговора је предвиђена од 01.10.2007. 
до 31.12.2007.године

Члан 6.

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

Члан 7.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-253/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30.08.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СО-06-3/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: СО-06-3/07

II

За Стручне службе Скупштине општине, вршиће 
се јавна набавка услуга:

Изнајмљивање и постављање бине за дан општине 
Бијељина, Нову годину и православну Нову годину

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 10.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Трошкови обиљежавања манифестација- 
значајни датуми, број потрошачке јединице: 0005110 , 
економски код: 613 900.

IV

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

V

Реализација набавке је за Дан општине, Нову 
годину и православну Нову годину.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати је најнижа 
цијена економски најповољније понуде.

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: 02-404-256/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05.09.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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На основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, 
број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр.БИЗ-02-3/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: БИЗ-02-3/07

II

За потребе Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту, вршиће се јавна набавка радова:

Пројектовање и изградња вишепородичног 
стамбеног објекта за смјештај породица погинулих 
бораца и инвалида у Амајлијама по систему “кључ у 
руке”

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 350.000,00 КМ. Од 
укупну предвиђеног износа Министарство рада и 
борачко-инвалидске заштите обезбјеђује средства у 
износу од 150.000,00 КМ, а 200.000,00 КМ ИЗ буџета 
општине Бијељина.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за рјешавање стамбених питања 
борачких категорија, број потрошачке јединице: 
0005180, економски код: 625 200.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 10.11.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је 15.03.2008. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача су:

1.     Понуђена цијена ....................................... 80 бодова
2.     Рок изградње ............................................ 20 бодова

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: 02-404-260/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.09.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. СКП-46-1-п1/07

I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци под 
редним бројем: СКП-46-1-п1/07

II

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

Изградња градског моста код МУП-а

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 400.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: изградња путне мреже и инвестиције у 
водводну и електро мрежу: број потрошачке јединице: 
0005110 , економски код: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 05.11.2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 15.06.2008.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати код избора 
најповољнијег понуђача су:
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1.     понуђана цијена.........................................70 бодова
2.     услови и начин плаћања ..........................15 бодова
3.     рок извођења ..............................................15 бодова

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: 02-404-255/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05.09.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
бр ОП-03 - п1/07

I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци под 
редним бројем: ОП-03 - п1/07

II

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

Набавка нових путничких аутомобила за потребе 
Административне службе општине Бијељина

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 100.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Набавка опреме за Административну службу 
општине и скупштину, број потрошачке јединице: 
0005240, економски код: 821 300.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.11.2007.године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.12.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача су:

1. Понуђена цијена ............................................70 бодова
2. Рок испоруке ..................................................10 бодова
3. Услови и начин плаћања ..............................10 бодова
4. Гарантни рокови ...........................................10 бодова

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: 02-404-262/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.09.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ОП -12/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци 
а која се односи на јавну набавку роба : Набавка 
канцеларијског намјештаја, сходно Закону о јавним 
набавкама, понуде су доставили следећи понуђачи:

-     ДОО “АТЕНА”, Бијељина
-     ДОО “МАРАТОН ЛДН”, Бијељина
-     ДОО “КРАНИНГ”, Пурачић
-     ДОО “МУ НОМЕ 8ТЊ”, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да све понуде испуњавају услове из тендерске 
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документације. На основу критеријума - најнижа цијена, 
извршено је вредновање на следећи начин:

р.бр. Назив или шифра понуђача Понуђена цијена
(са ПДВ-ом)

1. ДОО “АТЕНА”, Бијељина 13.805,00 КМ
2. ДОО “МАРАТОН ЛДН”, Бијељина 15.416,75 КМ
3. ДОО “КРАНИНГ”, Пурачић 16.142,73 КМ
4. ДОО “MY HOME STIL”, Бијељина 9.885,59 КМ

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за услуге 
из члана I ове Одлуке:

ДОО “MY HOME STIL”, Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 9.885,95 КМ

III

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема исте.

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-188/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.08.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ПП -03/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку услуга: 
Вршење системске јесење дератизације на подручју 
општине Бијељина у 2007.године, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

-     ДОО “ЕКО-БЕЛ”, Лакташи
-     ДОО “САНИТАЦИЈА”, Зворник
-     ДОО “САНИТАЦИЈА”, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде:

-     ДОО “ЕКО-БЕЛ”, Лакташи
-     ДОО “САНИТАЦИЈА”, Зворник
-     ДОО “САНИТАЦИЈА”, Бијељина

III

За услуге - Вршења јесење системске дератизације 
на подручју општине Бијељина током 2007. године 
изабран је следећи понуђач:

ДОО “САНИТАЦИЈА”, БИЈЕЉИНА

IV

Комисија је на основу критеријума који су 
дефинисани као:

1. Понуђена бруто цијена 80 бодова

2. Понуђени услови плаћања 20 бодова

извршила је вредновање пристиглих понуда на 
следећи начин:

ред.
бр. Назив понуђача Вриједност понуде са 

ПДВ

1. ДОО “ЕКО-БЕЛ” Лакташи 135.000,00 КМ

2. ДОО”САНИТАЦИЈА” Зворник 129.000,00 КМ

3. ДОО “САНИТАЦИЈА” Бијељина 118.000,00 КМ

Услови плаћања су следећи:

ДОО “ЕКО-БЕЛ”, Лакташи: Једнократна уплата 
до 5 - ог у мјесецу комплетно уговореног посла у 
наступајућем мјесецу до краја тог мјесеца.

ДОО “САНИТАЦИЈА”, Зворник: Одгођено 
плаћање након извршених услуга у више мјесечних рата 
(најмање двије или више). Прва привремена ситуација 
доставља се до првог петог наступајућем у мјесецу 
након потписивања Записника о примопредаји.

ДОО “САНИТАЦИЈА”, Бијељина: Одгођено 
плаћање у двије мјесечне рате, прва привремена 
ситуација   до   првог   петог   у   наступајућем   мјесецу   
након   потписивања   Записника   о примопредаји.

На основу поменутих критеријума сачињена је 
табела бодовања са ранг листом на следећи начин:
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Ред.
бр.

Назив или шифра 
понуђача

Понуђена 
цијена 

(бодова)

Услови 
плаћања 
(бодова)

УКУПНО 
БОДОВА РАНГ

1. ДОО “ЕКО-БЕЛ” 
Лакташи 25,04 0,00 25,04 3

2.
ДОО 

“САНИТАЦИЈА” 
Зворник

26,31 10,00 36,31 2

3.
ДОО

“САНИТАЦИЈА”
Бијељина

28,65 10,00 38,65 1

Понуђена цијена понуђача ДОО “САНИТАЦИЈА”, 
Бијељина у бруто износу од 118.000,00 КМ превазилази 
предвиђена буџетска средства издвојена за ове намјене 
у бруто износу од 95.000,00 КМ. Комисија је добила 
сагласност број:02/1-3-1-128/07 од 27.07.2007.године за 
одобрење неопходног повећања средстава у износу од 
23.000,00 КМ од стране Начелника општине, начелника 
одјељења за финансије и начелника одјељења за 
привреду и пољопривреду.

VI                                                                    

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.

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-183/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.08.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ОП -03/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку роба: 
Набавка нових путничких аутомобила за потребе 
Административне службе општине Бијељина, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

- Д.О.О. “ЛД”, Бијељина
- Д.О.О. “Еуромудус”, Гламочани-Лакташи 
- А.Д.”Универзал”, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације следеће 
понуде:

- Д.О.О. “Еуромудус”, Гламочани-Лакташи
- А.Д.”Универзал”, Бијељина
док понуда понуђача Д.О.О. “ЛД”, Бијељина, 

не испуњава услове из посебног дијела тендерске 
документације, а који се односи на техничке 
карактеристике.

III

Поступак се обуставља из разлога што је број 
примљених прихватљивих понуда мањи од три и не 
обазбјеђује стварну конкуренцију за конкретни уговор, 
а што је ускладу са чланом 12. став б) тачка 4. Закона о 
јавним набавкама.

IV

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-217/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.09.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника 
јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник 
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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 број СКП - 21/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку радова : 
Изградња - продужетак Рачанске улице до улице 
Кнез Иво од Семберије , понуде су доставили следећи 
понуђачи:

-     А.Д.” БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина
-     Д.О.О.ПГП ТРАДИТЕЉ”, Бијељина
-     Д.О.О.” БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају све 
понуде из члана I ове Одлуке.

III

За радове - Изградња-продужетак Рачанске улице 
до улице Кнез Иво од Семберије, оцјењено је да је 
најповољнији понуђач за поменуте радове следећи:

А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, БИЈЕЉИНА, са 
понуђеном цијенпм у бруто износу од: 339.593,39 КМ

IV

На основу критеријума дефинисаних као:

1. Понуђена цијена 80 бодова

2. Рок извођења радова 10 бодова

3. Услови и начин плаћања 10 бодова

извршено је вредновање и сачињена је збирна 
табела бодовања са ранг листом на следећи начин:

р. 
бр. Назив понуђача Понуђена 

цијена

Рок 
извођења 

радова

Услови 
и начин 
плаћања

Укупно 
бодова РАНГ

1. А.Д. “Бијељина пут” 
Бијељина 28,94 4,00 5,71 38,56 1

2. Д.О.О. ПГП 
“Градитељ” Бијељина 24,66 2,00 2,86 29,52 3

3. Д.О.О.  “Бук-промет” 
Бијељина 26,40 4,00 1,43 31,83 2

УКУПНО: 80,00 10,00 10,00 100,00

V

Комисија је  након  вредновања понуда 
констатовала да понуђене цијене у бруто износима 
понуђача:

1.   А.Д.”Бијељина пут” = 339.593,39 КМ
2.   Д.О.О. ПГП “Градитељ” = 398.429,74 КМ
3.   Д.О.О. “Бук-промет” = 374.549,81 КМ

превазилазе предвиђена буџетска средства 
издвојена за ове намјене у износу од 298.120,00 КМ. 
Комисија је добила сагласност број:02/3-37-522/07 од 
27.08.2007.године од Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и сагласност број: 02/3-37-517/07 од 22.08.2007.
године од стране Начелника општине, начелника 
одјељења за финансије и начелника одјељења за 
стамбено-кмуналне послове којима се даје сагласност за 
наставак поступка за избор најповољнијег понуђача, те 
је извршила вредновање на основу којег је оцјењено да 
је најповољнији понуђач АД “Бијељина пут”.

VI

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.

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-202/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.09.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ДД - 24-1/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка а која се односи на јавну набавку радова : 
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Изградња подрума и темељне конструкције са плочама 
приземља подручне школе у насељу Ковиљуше, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

-     ДОО “МД ПЕРИЋ КОМПАНИ”, Бијељина
-     ДОО “ПЕРИЋ”, Бијељина
-     ДОО “БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина
-     ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”, Доња Трнова

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде:

-     ДОО “ПЕРИЋ”, Бијељина
-     ДОО”БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина
-     ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”, Доња Трнова

док понуда понуђача ДОО “МД ПЕРИЋ 
КОМПАНИ”, Бијељина не испуњава услове, јер 
нису доставили ни након остављеног рока од 3 (три) 
дана копију уговора са инвеститором о извођењу 
грађевинских радова на објекту површине преко 1.000 
м2, са изјавом инвеститора да су послови успјешно 
реализовани, тако да је поменута понуда елиминисана 
из поступка вредновања.

III

За радове изградње подрума и темељне 
конструкције са плочама приземља подручне школе 
у насељу Ковиљуше, оцјењено је даје најповољнији 
понуђач следећи:

ДОО “БУК ПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 187.904,ЗЗКМ

IV

Комисија је извршила вредновање на основу 
критеријума дефинисаних као:

Најнижа цијена понуде 80 бодова

Гарантни рок 10 бодова

Начин плаћања 10 бодова

и сачинила Збирну табелу бодова са ранг листом 
повољности понуђача:

Понуђач Бодови по 
крит. 1

Бодови по 
крит. 2

Бодови по 
крит. 3

Укупно 
бодова РАНГ

ДОО “Бук-промет” 
Бијељина 27.35 3.75 0 31.10 1

ДОО “Перић”
Бијељина 25.98 3.75 0 29.73 2

ДОО “Зидар Живановић”, 
Доња Трнова 26.67 2.50 0 29.17 3

Комисија је након вредновања констатовала да 
понуђене цијене свих понуђача у бруто износима:

ДОО”ПЕРИЋ” = 197.806,49 КМ
ДОО”БУК-ПРОМЕТ”=187.904,33 КМ
ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”=192.778,06КМ

превазилазе предвиђена буџетска средства 
издвојена за ове намјене у износу од 175.000,00КМ. 
Комисија је добила сагласност број 02/5-107 од 
07.09.2007.године од стране Начелника општине, 
начелника Одјељења за финансије и начелника 
Одјељења за друштвене дјелатности којом је дата 
сагласност да се изабере најнижа вриједност понуде, 
а да ће се средства која недостају обезбиједити из 
буџета општине са буџетске позиције “инвестиције 
у образовању”, економски код 615 200. На основу 
претходног Комисија је оцијенила да је најповољнији 
понуђач ДОО “Бук-промет”, Бијељина.

V

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.

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-193/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.09.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 20. став 22. Закона о јавним 
службама (“Службени гласник Републике Српске” 
број 17/92 ,Ш93 и 21/96) и члана 51. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина” 
бр.5/05 ,6/05 и 6/06) начелник општине Бијељина дана 
02.08.2007. године донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНУ 

СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
“БАЊА ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

I

Даје се сагласност на измјену Статута Јавне 
Установе “Бања Дворови” Дворови, а на основу 
иницијативе ЈУ “Бања Дворови” број 01-144/07 од 
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01.03.2007. године, а која се односи на број чланова 
Управног одбора ове установе.

II

Управни одбор се састоји од пет чланова и то 
; два представника Мјесне заједнице Дворови, два 
представника Општине Бијељина и једног представника 
који се именује из реда запослених.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-023-2/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 02.08.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ 

И НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
СИСТЕМАТСКЕ ЈЕСЕЊЕ

ДЕРАТИЗАЦИЈЕ У 2007. ГОДИНИ
НА ПОДРУЧЈУ

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Формира се Комисије за праћење и надзор на 
извођењу радова систематске јесење дератизације у 
2007. години на подручју општине Бијељина у саставу:

1. МИЛАН САВИЋ, шеф Одсјека за пољопривреду, 
предсједник

2. ДРАГАН ПЕТРОВИЋ, ветеринарски инспектор, 
члан

3. МИРА НИКИЋ, санитарни инспектор, 
члан

4. ЈАВОРКА ТОКАНОВИЋ, санитарни инспектор, 
члан

5. ЗОРАН ПЕРИЋ, пољопривредни инспектор,  
члан

II

Задатак Комисије је да прати и врши надзор на 
извођењу радова систематске јесење дератизације у 
2007. години на подручју општане Бијељина, у складу 
са расписаним тендером и склопљеним уговором са 
извођачем радова ДОО “Санитација” Бијељина, те да о 
изведеним радовима сачини извјештај.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-510-466/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05.09.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу тачке 9. Наредбе о обавезној 
систематској дератизацији (“Службени гласник 
Републике Српске” ,број: 6/02) и члана 51. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05,5/06 и 6/06) Начелник општине 
Бијељина, д о н о с и

Н А Р Е Д Б У
О ОБАВЕЗНОЈ ЈЕСЕЊОЈ СИСТЕМАТСКОЈ 

ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
БИЈЕЉИНА

I

У циљу спречавања појаве и ширења заразних 
болести које преносе глодари обавезно је извршити 
јесењу систематску дератизацију на подручју 
општине Бијељина ( у даљем тексту “ систематска 
дератизација”).

II

Систематску дератизацију извршити у периоду од 
17.09.- 17.10.2007. године и то у:

1. Породично стамбени, помоћни и остали објекти 
пољопривредног газдинства

2. Подрумске просторије стамбених зграда
3. Високошколске, школске и предшколске установе 

са пратећим објектима
4. Болница и остале здравствене установе
5. Кишна канализациона мрежа, са новоизграђеном 

канализационом мрежеом дужине око 6 км
6. Отворене површине у јавној употреби (паркови, 

стадиони, игралишта и пијаце)     
7. Вјерски објекти и гробља
8. Депоније смећа
9. Ободни канали у систему одбране од поплаве, са 

пратећим пропратним насипима (главни ободни 
канал, Мајевички ободни канал, Селиште и Дрина-
Дашница-Сава) укупне дужине око 50 км.

10. Савски и Дрински одбрамбени насип са пратећим 
објектима (црпне станице и чуварнице) укупне 
дужине око 44 км

11. Пропратни појас уз канал I, II, III рада система 
хидромелиорације дужине око 390 км
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12. Сви пословни објекти у области производње, 
ускладиштења, промета угоститељства и услужних 
дјелатности без обзира на облик својине.

III

Радове на систематској дератизациј изводиће ДОО 
“САНИТАЦИЈА” Гаврила Принципа 4/2 Бијељина.

IV

Трошкови извођења систематске дератизације из 
тачке II, алинеја 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. и 11. ове Наредбе 
падају на терет издвојених средстава у буџету општине 
Бијељина.

Трошкове извођења систематске дератизације 
из тачке II, алинеја 12 ове Наредбе падају на терет 
власника, односно корисника пословних објеката по 
цјеновнику из Уговора између општине као инвеститора 
и предузећа ДОО “САНИТАЦИЈА” као извођача за 
примјењене препарате.

Остале услуге и материјали по Уговору између 
правног субјекта и извођача.

О извођењу систематске дератизације станов-
ништво ће бити обавјештено путем средстава јавног 
информисања и плакатирањем.

V

Непридржавање одредби ове Наредбе у погледу 
онемогућавања несметаног извођења систематске 
дератизације изреће се мјере утврђене казненим 
одребама члана 60. став 1. тачка 2. и члана 61. став 1. 
тачка 7. Закона о заштити становништва од заразних 
болести (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
10/95).

VI

О спровођењу ове Наредбе стараће се надлежне 
инспекцијске службе Одјељење за инспекције.

VII 

Ова Наредба објавиће се у “Службеном гласнику 
општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-510-474/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.09.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 42.а Правилника о организацији 
и систематизацији радних мјеста у Административној 
служби општине Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 11/06, 16/06, 17/06, 22/06, 3/07, 12/07 
и 14/07) и члана 8. Упутства о провођењу поступка 

редовне анализе организације и систематизације радних 
мјеста у Административној служби општине Бијељина 
(број: 02-014-12/07 од 11.06.2007. године), Начелник 
општине Бијељина дана 0},о$- 2007. године, д о н о с и

П О С Л О В Н И К
О РАДУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИНТЕРНУ 

ОРГАНИЗАЦИЈУ ОПШТИНЕ

I ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником се уређују питања рада и 
организације Радне групе за интерну организацију 
општине (у даљем тексту: Радна група) и друга питања 
од значаја за остварења њених задатака и одговорности у 
складу са Правилником о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Административној служби општине 
Бијељина и Упутством о провођењу поступка редовне 
анализе организације и систематизације радних мјеста у 
Административној служби општине Бијељина и то:

• Надлежност Радне групе
• Уређење Радне групе
• Информисање Скупштине општине, јавности и 

запослених
• Завршне одредбе

II НАДЛЕЖНОСТИ РАДНЕ ГРУПЕ

Члан 2.

Радна група за интерну организацију општине је 
надлежна да:

1. Прикупља    податке    релевантне    за    интерну    
организацију општине (резултати истраживања о 
степену задовољства грађана са квалитетом јавних 
услуга, анализа захтјева за приступ информацијама 
у складу са Законом о слободи приступа 
информацијама, анализа притужба грађана на рад 
администрације, План стратешког развоја општине, 
правни оквлри, финансијске  могућности општине,  
план рада извршне  и законодавне локалне власти, 
запошљавање младих, итд.)

2. Пружа обуку за релевантне запослене и одборнике 
Скупштине општине о начину   анализирања  
радних   мјеста,   независно   и/или   у   сарадњи   са 
екстерним сарадницима

3. Анализира радна мјеста свих запослених у 
општинској администрацији, самостално или у 
сарадњи са општинским службеником задуженим 
за управљање људским ресурсима и начелницима 
одјељења

4. Израђује процјену постојеће општинске интерне 
организације

5. Редовно комуницира са начелником општине
6. Израђује нацрт Интерне организације и доставља 

начелнику на сагласност
7. Израђује  организациону шему општине независно  

или у сарадњи  са другим сарадницима
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8. Израђује и презентује нацрт Интерне организације 
општине јавности, запосленим и Скупштини 
општине

9. Допуњује постојећа документа (Стратегија 
комуницирања општине) 

10. Израђује / допуњује документ који укључује:
а. Редован преглед документа Интерна 

организација
б. Инструкције о процесу израде/дораде 

документа Интерна  организација 
ц. Процес одабира најбољег запосленог у 

администрацији општине
11.Израђује нацрт плана за имплементацију нове 

систематизације радних мјеста 
12.Обавља и друге послове које им повјери Начелник 

општине.

III УРЕЂЕЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ

Члан 3

Радна група је стално радно тијело општине. 
Чланове комисије именује начелник општине.

Члан 4

Радно тијело има предсједника.
Чланови Радне групе су руководиоци 

организационих јединица, укључујући и службеника 
за управљање људским ресурсима. По потреби, Радна 
група се може проширити на још једног члана из реда 
грађана, кога предложе грађани.

Члан 5

Члана Радне групе може разрјешити начелник 
општине и прије истека мандата.

• Ако поднесе оставку
• Због дуге и тешке болести која га онемогућава да 

обавља дужности
• Ако не извршава или неблаговремено извршава 

дужности члана Радног тијела.

Поступак  за разрјешење  члана  Радне   групе   
може  се  покренути  на ‘приједлог:

•    Радне групе
•    Предсједника Радне групе
•    1/3 запослених
•    100 потписа грађана
•    Скупштине општине

Приједлог мора бити упућен у писаном облику уз 
навођење разлога због којих се предлаже разрјешење 
члана Радне групе.

Замјена члана се врши у складу са чланом 4. овог 
Пословника.

Члан 6.

Радна група на својој првој сједници бира 
предсједника, а предсједник се бира из реда запослених 

лица општине. На првој сједници се бира и секретар 
Радног тијела.

Члан 7:

Предсједник Радне групе има право и дужност да:

• Сазива сједнице Радног тијела
• Учествује у припремама и води сједнице
• Сарађује са секретаром по питању вођења записника 

и прикупљања релевантне документације
• Осигурава поштовање одредби овог Пословника и 

других законских аката 
• Осигурава реализовање права и дужности чланова 

Радне групе
• Сарађује са начелником општине
• Потписује акта Радне групе
• Извјештава Скупштину општине и јавност о раду у 

сарадњи са другим члановима радне групе
• Обавља и друге послове у оквиру права и дужности 

Радне групе.

Члан 8.

Радна група ради у сједницама које су отворене за 
јавност. Сједнице Радне групе се одржавају по потреби, 
а најмање четири пута у другом полугодишту године.

Члан 9.

Сједницу сазива њен предсједник, а у случају 
спријечености предсједника, сједницу може сазвати и 
1/3 чланова Радне групе. Предсједник Радне групе је 
дужан сазвати сједницу Радне групе и на захтјев:

• Начелника општине
• 1/3 запослених
• 100 потписа грађана
• Скупштине општине

Члан 10.

Радна група може засједати ако сједници 
присуствује већина чланова Радне групе.

Члан 11.

Радна група доноси одлуке простом већином 
гласова.

IV ИНФОРМИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ, ЈАВНОСТИ И

ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 12. 

Радна група обавјештава Скупштину општине, 
запослене и јавност о свом раду најмање једном 
годишње.

Радна група доставља сва евоја документа 
Службенику за информисање.
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V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

За све што није регулисано овим Пословником 
примјењиваће се важећи законски прописи и други 
општи акти.

Члан 14.

Овај   Пословник ступа на снагу  осмог дана  од 
дана  објављивања у „Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-16/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.08 .2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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