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На основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05 и 
52/05) и члана 72. Закона о локалној самоуправи (“Сл. 
Гласник РС”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), те члана 13. 
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању 
радова, Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОДД-
02-лот 1-1/06.

Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се набавка ДОДАТНИХ радова - анекс главном 
уговору број: 02.370-590/06 од 29.06.2006.године, а који 
се односе на замјену уговорене дрвене вањске столарије 
ПВЦ-столаријом на изградњи школског објекта у “Новом 
насељу” у Јањи.

Члан 3.

Укупна вриједност додатних радова је испод 50% 
од вриједности основног уговора односно не може 
износити више од 82.015,30 КМ.

Члан 4.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније 
до 14.08.2006.године, а завршетак радова има се обавити 
у складу са роком из главног уговора.

Члан 5.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИЈЕ И 
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ И 
ВИСОКО ШКОЛСТВО, конто: 681500, позиција: 34.

Члан 6.

Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без 
објављивања обавјештења о набавци.

Члан 7.

Комисија за вођење преговарачког процеса и 
давање препоруке за закључивање анекса уговора  

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: 02-370-759/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 1 52/05) и члана 13. Правилника о набавци роба, 
вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине  д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ПУ- 
07/06.

Члан 2.

За потребе Одјељења за просторно уређење, 
вршиће се набавка следеће УСЛУГЕ:

- ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
“АУТОБУСКА И ЖЕЉЕЗНИЧКА СТАНИЦА У 
БИЈЕЉИНИ” .

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је 
предвиђених буџетских средстава.

ГОДИНА XLII                           24. август 2006. ГОДИНЕ                           БРОЈ 16/2006



Број 16   -   Страна 394                                Службени гласник Општине Бијељина                                        24. 08. 2006.

Члан 4.

Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТ-
СКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШ-
ТЕЊА О НАБАВЦИ.

Члан 5.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до 
28.08.2006.године, а завршетак пружања услуге се има 
обавити најкасније до 10.10.2006.године.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: УРБАНИСТИЧКА 
РЕГУЛАТИВА, конто 688160, позиција 62.

Члан 7.

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

Члан 8.

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

Члан 9.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-36-3/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04, 
19/05 и 52/05), и члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”,бр. 101/04 и 42/05), те члана 13. 
Правшника о набавци робе, вршењу услуга и уступању 
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 
05/05) Начелник отитине,  д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ
 

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ССН-
01-1/06

Члан 2.

За потребе Стручне службе начелника (сада 
Одсјека заједничких послова) вршиће се набавка 
ДОДАТНИХ радова - анекс главном уговору број: 
02.370-309/06 од 13.04.2006. године, а који се односе на 
радове инвестиционог и текућег одржавања и адаптације 
монтажног објекта у Карађорђевој улици а за потребе 
Административне службе општине Бијељина.

Члан 3.

Укупна вриједност додатних радова је испод 50% 
од вриједности основног уговора односно не може 
износити више од 40.959,00 КМ.

Члан 4.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније 
до 24.08.2006. године, а завршетак радова има се обавити 
до 31.08.2006. године.

Члан 5.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИОНО И 
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ, конто 688160, позиција: 146.

Члан 6.

Поступакјавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ, без 
објављивања обавјештења о набавци.

Члан 7.

Комисија за вођење преговарачког процеса и 
давање препоруке за закључивање анекса уговора 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: 02-370-795/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.



24. 08. 2006.                                  Службени гласник Општине Бијељина                                      Број 16   -   Страна 395

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05 ) и члана 13. Правилника о набавци роба, 
вршењу услуга и уступању радова ( “Сл. гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине  д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ ПОНОВНОЈ набавци под редним 
бројем: ППП-04/06.

Члан 2.

За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду, 
вршиће се ПОНОВНА набавка следеће УСЛУГЕ:

ИЗВОЂЕЊЕ СИСТЕМАТСКЕ ЈЕСЕЊЕ ДЕРАТИ-
ЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У 
2006. ГОДИНИ.

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је 
предвиђених буџетских средстава (бруто вриједност до 
100.000 КМ).

Члан 4. 

Поступак јавне набавке је ОТВОРЕНИ.

Члан 5.

Отворени поступак ће се завршити најдаље до 
05.10.2006.године, а завршетак услуге се има обавити 
најкасније до 31.10.2006. године.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, конто 681390, позиција 25.

Члан 7.

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача је ЕКОНОМСКИ 
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, и то:

-  понуђена бруто цијена (30 бодова)
-  референтна листа и програм рада (30 бодова)
-  услови плаћања (20 бодова)
-  захтјевана квалификациона структура запослених 

(10 бодова)
-  техничка опремљеност траженим возилима           

(10 бодова)

Члан 8.

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

Члан 9.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-510-429/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку 
набавке робе, вршења услуга и уступања радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05) 
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за 
избор најповољнијег понуђача,  д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.СКП 13/06 И ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Члан 1.

На објављени јавни конкурс - јавну набавку 
бр. СКП 13/06 у предмету набавке радова за потребе 
Административне службе општине Бијељина-Одјељења 
за стамбено-комуналне послове и то:

- Уговор о извођењу радова на водоснабдијевању 
јужног дијела општине Бијељина и изградње ијевовода 
“СЈЕВЕРНИ ПРСТЕН” у двије фазе:

Лот 1. II фаза -1 етапа - изградња транспортног 
цјевовода ф 300 мм

Велика Обарска - Батковић, 
Лот 2. II фаза - II етапа - изградња транспортног 

цјевовода ф 200 мм
Батковић-Бродац,

пријавили су се следећи понуђачи:

1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
2. ДОО “Бук промет” Бијељина
3. ДОО “Хигра” Бијељина
4. АД “Унионинвест” Источно Сарајево
5. ДОО “Ископ” Источно Сарајево

Након отварања понуда са општим дијелом 
тендерске документације, установљено је да следећи 
понуђачи испуњавају опште услове:
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1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
2. ДОО “Ископ” Источно Сарајево 

Члан 2.

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
јавног конкурса а на основу критеријума економски 
најповољнија понуда у смислу ниже наведених 
критеријума:

- понуђена цијена
- рок за извођење радова
- услови и начин плаћања
- референце понуђача за исте или сличне послове

оцијењено је да је најповољнији понуђач за:

Лот 1. II фаза -1 етапа - изградња транспортног 
цјевовода Ф 300 мм Велика Обарска - Батковић,

АД “Водовод и канализација” Бијељина

Обуставља се поступак додјеле уговора за радове 
из тачке:

Лот 2. II фаза - II етапа - изградња транспортног 
ијевовода Ф 200 мм Батковић-Бродац,

због одустајања од планиране набавке.

Члан 3.

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као 
најуспјешнији из разлога економски најповољније 
понуде у складу са утврђеним критеријума за вредновање 
(понуђене цијене са ПДВ-ом, рокова за извођење радова, 
услова и начина плаћања, те референсе понуђача за исте 
или сличне послове).

Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача 
који није изабран има право поднијети писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријема.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-222/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку 
набавке робе, вршења услуга и уступања радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05) 
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за 
избор најповољнијег понуђача,  д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ОДД 07/06 И ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Члан 1.

На објављени јавни конкурс - јавну набавку 
бр. ОДД 07/06 у предмету набавке радова за потребе 
Административне службе општине Бијељина-Одјељења 
за друштвене дјелатности и то:

- Уговор за извођење радова на проширењу 
водоводне мреже на подручју Мјесне заједнице Јања 
за улице: Семберска, Браће Благојевић, Војвођанска, 
Карађорђева, Браће Лазић, Николе Тесле, Гаврила 
Принципа и Војводе Степе.

пријавили су се следећи понуђачи:

1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
2. ДОО “Бук промет” Бијељина
3. ДОО “Инстел” Бијељина
4. ДОО ОМ “Интеграл” Зворник
5. АД “Бијељина пут” Бијељина
6. ДОО “Хидромонт” Источна Илиџа

Након отварања понуда са општим дијелом 
тендерске документације, установљено је да следећи 
понуђачи испуњавају опште услове:

1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
2. ДОО “Бук промет” Бијељина
3. ДОО “Инстел” Бијељина
4. ДОО ОМ “Интеграл” Зворник
5. АД “Бијељина пут” Бијељина
6. ДОО “Хидромонт” Источна Илиџа

Члан 2.

Након разматрања пријава које испуњавају услове 
јавног конкурса а на основу критеријума економски 
најповољнија понуда у смислу ниже наведених 
критеријума:

- понуђена цијена
- рок за извођење радова
- услови и начин плаћања
- референце понуђача за исте или сличне послове

оцијењено је да је најповољнији понуђач :
АД “Водовод и канализација” Бијељина

Члан 3.

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као 
најуспјешнији из разлога економски најповољније 
понуде у складу са утврђеним критеријума за вредновање 
(понуђене цијене са ПДВ-ом, рокова за извођење радова, 
услова и начина плаћања, те референсе понуђача за исте 
или сличне послове).
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Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача 
који није изабран има право поднијети писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријема.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-568/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ПУ -06/06

Члан 1.

На објављени јавни тендер за услуге преноса 
урбанистичких реона за подручје општине Бијељина са 
постојећих аналогних у дугиталну форму, број ПУ - 06 / 
06, пријавили су се следећи понуђачи:

1. ДОО “ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ” БАЊА ЛУКА,
2. “ЦЕРОВАЦ” ДОО ТРЕБИЊЕ - Агенција за непо-

кретности ГЕОРАД”
3. “ГЕО-ЦЕНТАР” ДОО БАЊА ЛУКА

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања 
обавештења о набавци испуњавају понуде:

1. ДОО “ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ” БАЊА ЛУКА,
2. “ЦЕРОВАЦ” ДОО ТРЕБИЊЕ - Агенција за непо-

кретности ГЕОРАД”
3. “ГЕО-ЦЕНТАР” ДОО БАЊА ЛУКА

гдје је након извршеног поступка врједновања, 
оцијењено да је најповољнији понуђач за радове из 
претходног става:

“ЦЕРОВАЦ” ДОО ТРЕБИЊЕ - Агенција за 
непокретности “ГЕОРАД”

Члан 3.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као 
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто 
на ранг листи након извршеног поступка врједновања 
према задатом критеријуму.

Члан 4.

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

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

Члан 5.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-363-57/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке 
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине 
д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА

Члан 1.

На преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења за набавку додатних радова који се односе 
на замјену уговорене дрвене вањске столарије ПВЦ 
- столаријом на изградњи школског објекта у “Новом 
Насељу” у Јањи, набавка ОДЦ-02-лот1-1/06, позван је, 
сходно закону, извођач радова из основног уговора број: 
02.370-590/06 од 29.06.2006. године, ДОО “ПЕРИЋ” 
Бијељина.

Члан 2.

Након разматрања понуде и вођења преговарачког 
процеса прихваћена је понуда предузећа ДОО “ПЕРИЋ” 
Бијељина са бруто цијеном у износу од 23.715,90 КМ. 
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Уговорена вриједност позиција дрвене столарије из 
основног уговора које се замјењују понуђеном ПВЦ-
столаријом је 14.602,77 КМ и за ову суму се врши 
умањење ове понуде, односно разлика коју би требало 
додатно уговорити износи 9.113,13 КМ.

Члан 3.

Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, узета је 
за прихватљиву јер одражава реално стање на тржишту 
роба и радова.

Члан 4.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-590/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке 
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине  
д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА

Члан 1.

На преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења за набавку додатних радова на 
инвестиционом и текућем одржавањи шалтер-сале и 
улазног хола са пратећим садржајима у згради општинске 
управе (сада административне службе), набавка ССН-
02-лот 3-1/05, позван је, сходно закону, извођач радова 
из основног уговора број: 02.370-562/06 од 22.06.2006.
године предузеће ДОО “КRANING” Пурачић-Лукавац.

Члан 2.

Након разматрања понуде и вођења преговарачког 
процеса прихваћена је понуда предузећа ДОО 
“КRANING” Пурачић-Лукавац са бруто цијеном у 
износу од 5.411,82 КМ.

Члан 3.

Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, узета је 
за прихватљиву јер одражава реално стање на тржишту 
роба и радова.

Члан 4.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-054-37/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СЗП -06/06

Члан 1.

На објављени јавни тендер за набавку роба-
подних облога-Итисона тип “ број 7309-19 за облагање 
степеништа Административне службе, бр. СЗП - 06 / 06, 
пријавили су се следећи понуђачи:

1. “АББ” Предузеће за инжењеринг, маркетинг, 
грађ. радове, Бијељина,

2. “РАД-ИНГ” ДОО Бијељина
3. “ПРИЗМА” ДОО Бијељина

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања 
обавештења о набавци испуњавају понуде:

1. “АББ” Предузеће за инжењеринг, маркетинг, грађ. 
радове, Бијељина,

2. “РАД-ИНГ” ДОО Бијељина
3. “ПРИЗМА” ДОО Бијељина

гдје је након извршеног поступка врједновања, 
оцијењено да је најповољнији понуђач за радове из 
претходног члана:

“РАД-ИНГ” ДОО БИЈЕЉИНА

Члан 3.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као 
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто 
на ранг листи након извршеног поступка врједновања 
према задатим критеријумима.
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Члан 4.

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

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

Члан 5.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-054-33/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ОБИЗ - 04/06

Члан 1 

На објављени јавни тендер за радове:

Лот 1- Уговор о извођењу радова на изградњи 
стамбеног објекта тип “Б-2” у Амајлијама - грађење по 
систему “кључ у руке”

Лот2- Уговор о извођењу радова на изградњи 
стамбеног објекта тип “Б-10” У Јањи - грађење по 
систему “кључ у руке”, број ОБИЗ - 04 / 06, пријавили су 
се следећи понуђачи:

1. “ИНТАЛ” АД Милићи,
2. “МЕГА ПРОЈЕКТ” ДОО Братунац
3. “АСТРА ПЛАН” ДОО Брчко
4. “ЗМАЈ” ДОО Соколоц

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда комисија 
је установила да услове из отвореног поступка са 
објављивањем обавјештења о набавци испуњавају 
понуде:

1. “ИНТАЛ” АД Милићи,
2. “МЕГА ПРОЈЕКТ” ДОО Братунац
3. “АСТРА ПЛАН” ДОО Брчко

Комисија јс након извршеног поступка вредновања 
направила ранг листу понуђача и препоручила Начелнику 
општине да је најповољнији понуђач за радове из 
предходног члана:

“АСТРА ПЛАН” ДОО БРЧКО

Члан 3.

На основу записника комисије о отварању понуда 
број: 02-111-237-1/06 од 08.08.2006. године, у поступку 
јавне набавке број: ОБИЗ-04/О6, констатовано је да је 
понуда под редним бројем 3, ДОО “АСТРА ПЛАН” 
БРЧКО непотпуна, тј, да није било тражене гаранције 
од банке на понуду у вриједности од 2%. На поступак 
и начин отварања понуда представница понуђача 
“ИНТАЛ” АД МИЛИЋИ, је дала примједбу да је у 
Службеном гласнику од понуђача тражена гаранција од 
банке на понуду у вриједности од 2%.

Комисија је у даљем прегледу опште документације, 
непосредно после завршетка поступка отварања понуда 
у општем дијелу документације, пронашла гаранцију од 
Павловић Интернационал банке број: II-4-3343-88 од 
07.08.2006. године за предузеће ДОО “АСТРА ПЛАН” 
БРЧКО, што је у записнику и констатовано.

На основу горе изведеног и увида у предмет, 
Начелник општине стоји на становишту да је комисија 
за отварање понуда учинила пропуст истом приликом, 
те стога доноси одлуку да је понуђач под редним бројем 
1. “ИНТАЛ” АД МИЛИЋИ, доставио комплетну и 
конкурентну понуду, па стога његова понуда се узима 
као најповољнија за радове из члана I. ове одлуке.

Сходно законским одредбама у наредном периоду 
спровешће се процедура за реализацију наведеног 
посла.

Члаи 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 

има право да поднесе писмени приговор у року од пет 
дана од дана пријема.

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

Члан 5.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-619/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.
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На основу члана 12. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 
49/04, 19/05 и 52/05), у предмету јавне набавке радова 
-извођење радова на водоснабдијевању јужног дијела 
општине Бијељина и изградње цјевовода “Сјеверни 
прстен” у двије фазе, Начелник општине,  д о н о с и

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Бр. СКП 13/06

Члан 1.

Обуставља се поступак јавне набавке бр. СКП 13/06 
- извођење радова на водоснабдијевању јужног дијела 
општине Бијељина и изградње цјевовода “Сјеверни 
прстен” у двије фазе, и то радови из тачке: Лот 2. II 
фаза - II етапа -изградња транспортног цјевовода Ф 200 
мм  Батковић-Бродац, због одустајања од планиране 
набавке.

Члан 2.

Одустајање од набавке из тачке 1. ове Одлуке 
настало је због немогућности реализације уговора - 
извођење радова на водоснабдијевању јужног дијела 
општине Бијељина и изградње цјевовода “Сјеверни 
прстен” у двије фазе и то радови из тачке: Лот 2. II фаза 
- II етапа - изградња транспортног цјевовода Ф 200 мм 
Батковић-Бродац, јер иако постоје прихватљиве понуде, 
цијена најбоље понуде значајно је већа од планираног 
буџета, те уговорни орган неможе приуштити да плати 
цијену коју је понуђач понудио у понуди.

Члан 3.

Ова Одлука примјењује се од дана доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику БиХ” и “Службеном 
гласнику општине Бијељина”.

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-222/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 
49/04, 19/05 и 52/05), Начелник општине на приједлог 
Комисије за набавке,  д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ОБИЗ-01/06

Члан 1.

Прекида се поступак јавне набавке број: ОБИЗ-
01/06 - набавка и испорука грађевинског материјала 
за потребе рјешавања стамбених питања породица 

погинулих и инвалида рата јер се на јавни оглас није 
пријавило три или више квалификованих кандидата 
како би се остварила стварна конкуренција за планирани 
уговор, односно нису благовремено достављене најмање 
три понуде.

Члан 2.

Поступак се прекида и исти ће се наставити након 
поновног оглашавања у “Службеном гласнику БиХ”.

Члан 3.

Ова Одлука примјењује се од дана доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику БиХ” и “Службеном 
гласнику општине Бијељина”.

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-579/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05 и 52/05) Начелник општине, на приједлог 
Комисије за набавке,  д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

бр. ППП - 04/06

Члан 1.

Прекида се поступак јавне набавке услуга 
извођења систематске јесење дератизације на подручју 
општине Бијељина у 2006. години, због тога јер је број 
примљених понуда мањи од три и не обезбјеђује стварну 
конкуренцију за конкретни уговор.

Члан 2.

Поступак се  прекида,  а  и  исти ће  се  наставити  
након  поновног  оглашавања у “Службеном гласнику 
БиХ”.

Члан 3.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-510-362/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.
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На основу члана 12. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05 и 52/05) Начелник општине, на приједлог 
Комисије за набавке, д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

бр. ПУ - 05/06

Члан 1.

Прекида се поступак јавне набавке услуга Измјена 
и допуна Просторног плана општине Бијељина, због тога 
јер од три приспјеле понуде, једна не испуњава опште 
услове из тендерске документације, те самим тим није 
испуњен услов за наставак поступка.

Члан 2.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-363-58/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 14.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05 и 52/05) Начелник општине, на приједлог 
Комисије за набавке,  д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

бр. СКП - 39/06

Члан 1.

Прекида се поступак јавне набавке роба - Набавка 
вишенамјенских покретних уличних тезги - штандова, 
због тога јер и након продужетка рока предвиђеног 
у тендерској документацији није пристигла ни једна 
понуда.

Члан 2.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-054-31/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05 и 52/05) Начелник општине, на приједлог 
Комисије за набавке,  д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

бр. СЗП - 05/06

Члан 1.

Прекида се поступак јавне набавке и монтаже мулти 
клима уређаја са инвертером (гријање и хлађење), ради 
опремања шалтер сале, канцеларије начелника опште 
управе, као и двије пријемне канцеларије, због тога јер 
су прикупљење мање од три одговарајуће понуде, тј. 
само једна од приспјелих понуда испуњава услове из 
комерцијалног дијела понуде.

Члан 2.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-054-32/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.глaсник РС”, број 101/04, 42/05 и 118/05)  и члана 
66. Статута општине Бијељине (“Сл.гласник општине 
Бијељине”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине 
Бијељина,  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I

Именују се следећа лица:

1. Јефто Василић, дипломирани социјални радник и
2. Амира Воденчаревић, професор социологије

за вршење надзора над извођењем радова 
РЕСТАУРАЦИЈЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ СПОМЕНИКА 
КРАЉУ ПЕТРУ ПРВОМ КАРАЂОРЂЕВИЋУ У 
БИЈЕЉИНИ И РЕСТАУРАЦИЈЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ 
ДВА ГРБА И НАТПИСА НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ 
БИЈЕЉИНА, инвеститора општине Бијељина.
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II

Задатак надзора обухвата контролу квалитета 
извођења радова, праћење реализације елемената уговора 
број: 02-624-5/06 од 07.08.2006.године, организовање 
записничке примопредаје радова и завршно потписивање 
окунчане ситуације - рачуна.

III

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-111-236/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 43. алинеје 8. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 8. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник 
Општине Бијељина  д о н о с и :

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ 

СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Административној служби општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
11/06) Одјељак V-3, Одјељење за стамбено-комуналне 
послове - пододјељак Б, Одсјек за саобраћај и комуналну 
инфраструктуру, у тачки 2. - Самостални стручни 
сарадник за саобраћај, ријечи: “један извршилац” 
замјењују се ријечима: “два извршиоца”.

Члан 2.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-11/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18.08. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

На основу рјешења број 02/3-372-94/06 од     
11.08.2006. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 94 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ВИДОВДАНСКЕ БРОЈ: 46 Л 5” 
Бијељина, Ул.Видовданска бр. 46

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Видовданске број: 46 Л 5” Бијељина, Ул. 
Видовданска бр. 46.

0снивачи: 29 етажних власника зграде. Дјелатност: 
70320 - Управљање зградом за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа: 
Антић Неђо предсједник Управног одбора заједнице, 
самостално и без ограничења.

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1

 
Број: 02/3-372-94/06                                             
Бијељина,                                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 11.08.2006. године                         дипл. правник, Бранкица Марковић с.р.
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ИЗДАВАЧ:  Скупштина општине Бијељина - Стручна служба Скупштине
  Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
ШТАМПА: MOSST PRINT Company, Попови - Бијељина 055/392-411
ТИРАЖ: 180 ПРИМЈЕРАКА
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