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На основу члана 4, Закона о јавним набавкама 
Восне 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 ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним Бројем; ОУ-
03/06.

Члан 2. 

За потребе Одјељења за ОПШТУ управу, вршиће 
се набавка следећих РАДОВА:

- РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
- ДОМОВА КУЛТУРЕ У ЈОХОВЦУ И ГЛАВИЧОРКУ -

Члан 3.

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

Члан 4.

Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕН-
ТСКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕ-
ШТЕЊА О НАБАВЦИ,

Члан 5.

Поступак набавке ће се завршити  најдаље до 
29.09.2006. године, а завршетак радова се има обавити 
најкасније до 15.11.2006.године.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је; ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
АДАПТАЦИЈИ ДОМОВА КУЛТУРЕ У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА, конто 615220.

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: 02-370-954/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.09.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
бр. 49/04, 19/05, 52/05 и 92/05), и члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 101/04 и 
42/05), те члана 13. Правилника о набавци робе, вршењу 
услуга и уступању радова (“Службени гласник општине 
Бијељина”, бр. 05/05) Начелник општине,  д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр: ОДД 07-1/06

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОДД 
07-1/06

Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се набавка ДОДАТНИХ радова - анекс главном 
уговору број: 02-370-789/06 од 18.08.2006. године, а који 
се односе на Извођење радова на проширењу водоводне 
мреже на подручју МЗ “Јања” у Јањи - улица Дринска.

Члан 3.

Укупна вриједност додатних радова је испод 50% 
од вриједности основног уговора односно не може 
износити више од 48.139,40 КМ.

ГОДИНА XLII                          03. октобар 2006. ГОДИНЕ                      БРОЈ 19/2006



Број 19   -   Страна 450                                Службени гласник Општине Бијељина                                        03. 10. 2006.

Члан 4.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније 
до 05.10.2006. године, а завршетак радова има се обавити 
до 15.10.2006. године.

Члан 5.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: ПОМОЋ ПОДСТИЦАЈУ 
ПОВРАТКА ИЗБЈЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И 
СОЦИЈАЈШО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА, конто 
681420, позиција: 52б.

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: 02-370-976/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.09.2006  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 бр: ОДД - 11/06

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОДД-
11/06.

Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се набавка следећих РАДОВА: 

-  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ АМБУ-
ЛАНТИ У ДВОРОВИМА И ЧЕНГИЋУ -

Члан 3.

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

Члан 4.

Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТ-
СКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕ-
ЊА О НАБАВЦИ.

Члан 5.

Поступак набавке ће се завршити  најдаље до 
10.10.2006.године, а завршетак радова се има обавити 
најкасније до 25.11.2006.године.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ДОМУ 
ЗДРАВЉА И АМБУЛАНТЕ, конто 681340, позиција 
47а.

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: 02-370-985/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29.09.2006. године                                                         Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
бр. 49/04, 19/05, 52/05 и 92/05), и члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”,бр. 101/04 и 
42/05), те члана 13. Правилника о набавци робе, вршењу 
услуга и уступању радова (“Службени гласник општине 
Бијељина”, бр. 05/05) Начелник општине,  д о н о с и
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О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр: ПУ 07-1/06 

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ПУ 
07-1/06

Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
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.

Члан 4.

Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТ-
СКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕ-
ЊА О НАБАВЦИ.

Члан 5.

Поступак ће се завршити најдаље до 15.10.2006. 
године, а завршетак пружања услуге има се обавити за 
30 дана од дана додјеле уговора.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: УРБАНИСТИЧКА 
РЕГУЛАТИВА, конто 688160, позиција: 61.

Члан 7.

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

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:  02-363-74/066                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 02.10.2006. године                                                         Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05 и 92/05 ) 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 поступкујавне набавке број ОПП 05/06

Члан 1.

На објављени јавни тендер за набавку услуга 
Евалуације у изради стратегије развоја општине 
Бијељњина, бр. ОПП 05/ 06, пријавили су се следећи 
понуђачи:

1. ДОО “Идес” Бијељина,
2. АД Економски факултет Бања Лука
3. Факултет спољне трговине Бијељина

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања 
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде, 
те је након извршеног поступка вредновања, оцијењено 
да је најповољнији понуђач за услуге из претходног 
члана:

ДОО “Идес” 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.

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:  02-33-1/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19.09.2006. године                                                         Мићо Мићић с. р.  
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На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05 и 92/05 ) 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 ПДД 10/05

Члан 1.

На објављени јавни тендер за набавку услуга 
Израде шумско-привредне основе за приватне шуме на 
подручју општине Бијељина, бр. ПДД 10/05, пријавили 
су се следећи понуђачи:

1. ДОО “WALD-PROJEKT” Босанска Крупа
2. ДОО “ШУМА ПЛАН” Челинац

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања 
обавештења о набавци испуњава само једна понуда, те је 
након извршеног поступка вредновања, оцијењено да је 
најповољнији понуђач за услуге из претходног члана:

ДОО “ШУМА ПЛАН” Челинац

Члан 3.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као 
најповољнији јер се ради о поновљеном поступку по 
четврти пут, вриједност његове понуда је прихватљива и 
у оквиру је планираних буџетских средстава.

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 БиХ” и “Службеном 
гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-332-2/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.09.2006. 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-лот6-1/05, позван је, сходно закону, извођач радова 
из основног уговора број: 02.370-575/06 од 26.06.2006.
године предузеће ДОО “ЕСТЕТИКА ИНЖЕЊЕРИНГ” 
Бијељина.

Члан 2.

Након разматрања понуде и вођења преговарачког 
процеса прихваћена је понуда предузећа ДОО 
“ЕСТЕТИКА ИНЖЕЊЕРИНГ“ Бијељина са бруто 
цијеном у износу од 50.540,07 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: 02-054-36/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29.09.2006. 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
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О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СКП - 40/06

Члан 1.

На објављени јавни тендер за радове реконструкције 
и модернизације путева и улица на подручју општине 
Бијељина број СКП - 40 / 06, пријавили су се сљедећи 
понуђачи:

1. ДОО “Интеграл инжењеринг”, Лакташи
2. ДОО “Бук промет”, Бијељина
3. АД “Бијељина пут”, Бијељина
4. АД “Зворник путеви “, Бијељина

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из јавног огласа испуњавају :

1. ДОО “Интеграл инжењеринг”, Лакташи
2. ДОО “Бук промет”, Бијељина
3. АД “Бијељина пут”, Бијељина
4. АД “Зворник путеви “, Бијељина

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

ЛОТ 1- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању дијела Улице Владике Николаја у МЗ 
Вељко Лукић Курјак, дужине 370,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 2- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању дијела Мачванске улице у МЗ Вељко 
Лукић Курјак, дужине 120,00 + 65 m

АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина

ЛОТ 3- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању дијела Улице Кнез Иво од Семберије у МЗ 
Соколски дом, дужине 52,00 m

АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина

ЛОТ 4- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању Улице Стефана Немање, у МЗ Вук Караџић, 
дужине 680,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ”, Бијељина

ЛОТ   5-   Уговор   о   субвенционирању   радова   на   
асфалтирању   дијела   Улице   Милована Глишића(кружни 
сокак) у МЗ Вук Караџић, дужине 400,00 m

АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина

ЛОТ 6- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању дијела Улице Раје Баничића у МЗ Дашница, 
дужине 90,00 m

АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина

ЛОТ 7- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању дијела Улице Васка Попе у МЗ Дашница, 
дужине 400,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 8- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању дијела Улице Душана Радовића у МЗ 
Вељко Лукић Курјак, дужине 700,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 9- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању дијела Улице 8. Августа у МЗ Јања, дужине 
410,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 10- Уговор о извођењу радова на асфалтирању 
школског- спортског игралишта у МЗ Д. Чађавица (42 х 
22) = 924 m2

ДОО “ ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ “, Лакташи

ЛОТ 11- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Дворови, 
дужине 1.100,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 12- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Обарска (засеок 
Буџак), дужине 650,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 13- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Обарска (засеок 
Пољане), дужине 620,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 14- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Батковић, 
дужине 820,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељнна

ЛОТ 15- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању локалног пута Л-52 у МЗ Ченгић, дужине 
3.800,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 16- Уговор о субвенционирању радова на 
асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Главичице, 
дужине 1.000,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 17- Уговор о извођењу радова на асфалтирању 
некатегорисаног пута у МЗ Обријеж, дужине 660,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина

ЛОТ 18- Уговор о извођењу радова на асфалтирању 
некатегорисаног пута у МЗ Модран, дужине 700,00 m

АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина

ЛОТ 19- Уговор о извођењу радова на асфалтирању 
некатегорисаног пута у МЗ С.Драгаљевац, дужине 
1.250,00 m

ДОО “ БУК ПРОМЕТ “, Бијељина
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ЛОТ 20- Уговор о извођењу радова на асфалтирању 
некатегорисаног пута у МЗ Суво Поље, дужине 
2.000,00 m

АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина

Члан 3.

Понуђачи из члана 2. ове одлуке, оцијењени су као 
најпопвољнији јер су њихове понуде заузеле 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: 02-370-780/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.10.2006. 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), Замјеник начелника 
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 Ф - 04/06

Члан 1.

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о набавци у 
предмету набавка роба- Рекламног материјала за потребе 
Административне службе општине Бијељина, понуде су 
доставили сљедећи, унапријед позвани, понуђачи:

- ДОО “Мојић”, Бијељина
- MOSST PRINT COMPANY, Попови
- СЗР “Тријумф”, Бијељина

Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају све 
понуде, гдје је након извршеног поступка врједновања, 
оцијењено да је најповољнији понуђач за услуге из 
претходног става сљедећи:

СЗР “Тријумф”, 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 задатом критеријуму.

Члан 4.

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
који није изабран 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: 02-370-931/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.10.2006. године                                                         Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05) 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. ОУ 02/06

Члан 1.

Прекида се поступак јавне набавке радова 
Реконструкција и санација објеката - Домова културе 
у Црњелову Горњем и Љељенчи, због тога јер од три 
приспјеле понуде, двије понуде не испуњавају опште 
услове из тендерске документације, те самим тим није 
испуњен услов за наставак поступка.
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Члан 2.

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-930/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.09.2006. године                                                         Мићо Мићић с. р. 

 

На основу члана 51. а у вези са чланом 18. 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 СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ПОРОДИЦА 
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови, основи 
и мјерила, поступак и органи за стамбено збрињавање 
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 
у случајевима када стамбено збрињавање рјешава 
општина Бијељина намјенски предвиђеним средствима 
за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида из Буџета општине Бијељина.

II - УСЛОВИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Члан 2.

Право на стамбено збрињавање по одредбама 
овог правилника имају породице погинулих, односно 
несталих бораца - корисници породичне инвалиднине у 
општини Бијељина, супруге погинулих бораца које због 
ненавршених 45. година живота по одредбама Закона о 
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
немају право на породичну инвалиднину и ратни војни 
инвалиди, који нису збринути ни по ком основу, а по 
приоритетним групама како слиједи:

I ПРИОРИТЕТНА ГРУПА

1. Породице погинулих бораца са два и више 
погинулих бораца, ратни војни инвалиди прве категорије 
инвалидности.

II ПРИОРИТЕТНА ГРУПА

2. Породице   погинулих   бораца   са  једним   
погинулим   борцем   и   ратни   војни инвалиди друге 
категорије инвалидности,

2.1. родитељи погинулог борца који више немају 
дјеце,

2.2. дјеца погинулог борца без оба родитеља,

2.3. породице  погинулих  бораца са двоје  и  више 
дјеце  -  корисници  породичне инвалиднене,

2.4. ратни војни инвалиди друге категорије 
инвалидности са утврђеним правом на туђу његу и 
помоћ.

 
III ПРИОРИТЕТНА ГРУПА

3.   Породице   погинулих   бораца   са  једним   
погинулим   борцем   и   ратни   војни инвалиди друге 
категорије,

3.1.породице   погинулих   бораца   са   једним   
дјететом   -   корисници   породичне инвалиднине,

3.2. удова погинулог борца без дјеце - корисник 
породичне инвалиднине,

3.3. ратни војни инвалид друге категорије 
инвалидности без утврђеног права на туђу његу и 
помоћ.

IV ПРИОРИТЕТНА ГРУПА

4.1. ратни војни инвалиди треће категорије 
инвалидности,

4.2. ратни војни инвалиди четврте категорије 
инвалидности.

V ПРИОРИТЕТНА ГРУПА

5.1. ратни војни инвалиди од пете до десете 
категорије инвалидноси.

Члан 3. 

Сматра се да лица из члана 2. овог правилника 
нису стамбено збринута ако: 

- станују као подстанари; 
- бораве у колективном избјегличком центру;
- станују у напуштеној  имовини, стану са правом 

или без права на алтерантивни смјештај;
- станују у властитој породичној кући - стану или 

кући - стану својих родитеља или родитеља 
брачног друга која према мјесним приликама 
не испуњава минимум услова за становање 
(површина, дотрајалост, рушевност, недовршеност 
објекта и сл.).

Члан 4.

Право на стамбено збрињавање по одредбама 
овог правилника, не могу остварити корисници ниже 
приоритетне групе док се стамбено не збрину сви 
корисници више приоритетне групе који то право имају 
по одредбама овог правилника.

Члан 5.

Право на стамбено зрињавање по одредбама овог 
правилника немају породице погинулих, одоносно 
несталих бораца - корисници породичне инвалиднине у 
општини Бијељина, супруге погинулих бораца које због 
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ненавршених 45. година живота по одредбама Закона о 
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
немају право на породичну инвалиднину и ратни војни 
инвалиди који су имовину продали, као и оснивачи - 
власници предузећа у приватној својини.

Право на стамбено збрињавање по одредбама овог 
правилника немају ни породице погинулих, односно 
несталих бораца - корисници породичне инвалиднине у 
општини Бијељина, супруге погинулих бораца које због 
ненавршених 45. година живота по одредбама Закона о 
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 
бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
немају право на породичну инвалиднину и ратни војни 
инвалиди који нису стамбено збринути, а наплатили 
су нематеријалну и материјалну штету из основа као 
посљедица ратних дејстава.

Члан 6.

Према броју чланова породичног домаћинства 
лицима која се стамбено збрињавају по одредбама овог 
правилника може се дати помоћ уколико започети објекат 
по површини одговара броју чланова домаћинства:

-  самац - гарсоњера до 25 метара квадратних;
-  до три члана породичног домаћинства - објекат 

величине једнособног стана;
-  четири и више чланова породичног домаћинства 

- објекат величине двособног стана;
-  изузетно, ратни војни инвалиди I категорије 

(самци) - објекат величине једнособног стана.

III - НАЧИН СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

Члан 7. 

Стамбено зврињавање рјешава се:

1. Изградњом и додјелом стамбених јединица на 
кориштење и

2. Додјелом бесповратних средстава за стамбено 
збрињавање у виду новчане помоћи или грађевинског 
пакета.

IV - ОСНОВИ И МЈЕРИЛА

Члан 8.

Стамбено збрињавање корисника из члана 2. овог 
правилника вршиће се на основу листе приоритета која 
се утврђује за сваку приоритетну групу из члана 2. овог 
правилника, а на основу сљедећих критерија:

-  смрт, односно несталост члана породице по  
основу  кога је  признато  право  на породичну 
инвалиднину;

-  степен војног инвалидитета са туђом његом, 
ортопедским додатком; 

-  временом учешћа у рату подносиоца захтјева и 
чланова породичног домаћинства; 

-  стамбена ситуација; 
-  број чланова породичног домаћинства;

-  здравствено стање чланова породичног 
домаћинства и 

-  социјална ситуација.
 

Члан 9.

У оквиру сваке приоритетне групе, саставља се 
одвојено листа приоритета за породице погинулих 
бораца и листа приоритета за ратне војне инвалиде.

Листа приоритета се саставља на основу критерија 
утврђених у члану 8. овог правилника.

У случају да на листи приоритета већи број лица 
из приоритетне групе има исти број бодова, предност 
се утврђује на бази већег броја бодова редослиједом по 
захтјевима утврђених чланом 8. овог правилника.

Члан 10.

По основу смрти, односно несталости борца по 
основу кога је признато право на породичну инвалиднину 
подносиоцу захтјева припада за сваког погинулог, 
односно несталог борца 110 бодова.

Подносиоцу захтјева из става 1. овог члана, ако 
у породичном домаћинству има члана са признатим 
статусом породице погинулог борца, уколико прихватају 
стамбено збрињавање једном стамбеном јединицом 
припада право на додатних 50 бодова.

Ако се ради о дјетету погинулог борца - кориснику 
породичне инвалиднине без оба родитеља, а да једном 
од родитеља по основу смрти није признато право 
на породичну инвалиднину, или је дјетету одређен 
старатељ од стране надлежног органа, подносиоцу 
захтјева припада додатних 50 бодова.

Члан 11. 

По основу војног инвалидитета, подносиоцу 
захтјева, припада:

- инвалид прве категорије ............... 50,00 бодова,
- инвалид друге категорије ............. 36,50 бодова,
- инвалид треће категорије ............. 27,50 бодова,
- инвалид четврте категорије ......... 20,50 бодова,
- инвалид пете категорије ............... 14,50 бодова,
- инвалид шесте категорије .............. 9,00 бодова,
- инвалид седме категорије ............  6,50 бодова,
- инвалид осме категорије ................ 4,00 бодова,
- инвалид девете категорије .............. 3,50 бодова,
- инвалид десете категорије ............. 3,00 бодова.

Подносиоцу захтјева из става 1. овог члана 
припада право на додатне бодове за члана породичног 
домаћинства са признатим статусом ратног војног 
инвалида и то:

- инвалид прве категорије ............... 23,00 бодова,
- инвалид друге категорије ............. 19,00 бодова,
- инвалид треће категорије ............. 15,00 бодова,
- инвалид четврте категорије ......... 10,00 бодова,
- инвалид пете категорије ................. 9,00 бодова,
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 - инвалид шесте категорије ............... 7,00 бодова,
- инвалид седме категорије ............  5,00 бодова,
- инвалид осме категорије .................... 3,00 бода,
- инвалид девете категорије ................. 2,00 бода,
- инвалид десете категорије .................... 1,00 бод.

Ратном војном инвалиду - кориснику додатка за 
његу и помоћ од стране другог лица припада, зависно од 
степена додатка, сљедећи број бодова:

- за први степен ................................... 43,00 бода,
- за други степен ................................. 33,00 бода,
- за трећи степен ................................. 23,00 бода,

Војном  инвалиду  -  кориснику ортопедског 
додатка,  зависно  од степена додатка,  припада сљедећи 
број бодова:

- за први степен ................................ 14,50 бодова,
- за други степен .............................. 11,00 бодова,
- затрећи степен .................................. 7,00 бодова,
- за четврти степен ............................. 3,50 бодова,

Члан 12.

По основу учешћа у рату, подносиоцу захтјева и 
члановима породичног домаћинства припада сљедећи 
број бодова:

- борац прве категорије ................... 15,00 бодова,
- борац друге категорије .................. 13,50 бодова,
- борацтреће категорије .................. 11,00 бодова,
- борац четврте категорије ................ 9,50 бодова,
- борац пете категорије ..................... 6,00 бодова,
- борац шесте категорије ................... 4,50 бодова,
- борац седме категорије ................... 3,00 бодова,

Члан 13.

По  основу  стамбене  ситуације,   која  се  вреднује  
са стањем  на дан  подношења захтјева, подносиоцу 
захтјева утврђује се сљедећи број бодова:

-  подстанар на подручју општине Бијељина - за 
сваку годину становања по 10 бодова, али не више 
од 50,00 бодова,

-  станује у напуштеној  имовини - стану или користи 
алтернативни - привремени смјештај ....... 50,00 
бодова,

-  станује у влатитој породичној кући - стану или кући 
- стану својих родитеља или родитеља брачног 
друга која према мјесним приликама не испуњава 
минимум услова за становање (површина, 
дотрајалост, рушевност, недовршеност и сл.) ....... 
50,00 бодова,

Члан 14.
 
По основу броја чланова породичног домаћинства 

подносиоцу захтјева припада за сваког члана:

-  ако је члан породичног домаћинства малољетан 
.......... 10,00 бодова,

-  ако је члан породичног домаћинства пунољетан 
........... 5,00 бодова

Чланом породичног домаћинства у смислу овог 
правилника сматрају се лица из члана 13. Закона о 
правима бораца, војних инвалида и породица погину-
лих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске.

Члан 15.

По основу здравственог стања, што се доказује 
налазом и мишљењем љекара специјалисте, подносиоцу 
захтјева и члановима породичног домаћинства утвђује 
се 15 бодова по болесном члану.

Број бодова из става 1. овог члана не припада 
члановима домаћинства којима је признат статус ратног 
војног инвалида ако је наведено оштећење већ цијењено 
у поступку утврђивања и признавања статуса војног 
инвалида.

Члан 16.

По основу социјалне ситуације подносиоцу захтјева 
коме је по Закону о социјалној заштити (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 5/93) признато једно 
од права припада 10,00 бодова.

V - ПОСТУПАК И ОРГАНИ ЗА РЈЕШАВАЊЕ

Члан 17.

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, у 
зависности од расположивих средстава за стамбено 
збрињавање, броја корисника приоритетне групе и 
другим условима за стамбено збрињавање, за сваку 
годину утврђује приоритетну групу и листу корисника 
приоритетне групе који се стамбено збрињавају.

Члан 18.

Поступак утврђивања приоритета у приоритетним 
групама, на основу критерија утврђених овим 
правилником, проводи Стамбена комисија за борачко-
инвалидску заштиту општине Бијељина (у даљем тексту 
Стамбена комисија) коју именује начелник општине 
Бијељина.

Стамбена комисија има предсједника и најмање 
четири члана, а обавезно се именује од:

-  једног представника општинског органа управе 
надлежног за борачко-инвалидску заштиту;

-  два представника општинске борачке   организације   
Републике Српске (Одбор породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида);

-  једног представника општинске организације  
породица погинулих и заробљених бораца и 
несталих цивила;
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-  једног  предстаника  општинског  органа  за  
просторно  планирање  или  стамбено- комуналне 
дјелатности.

Начелник општине може у Стамбену комисију 
именовати и представнике других организација које 
окупљају борачке категорије грађана на територији 
општине.

Чланови Стамбене комисије морају бити лица која 
имају трајно ријешено стамбено питање.

Члан 19.

Утврђивање приоритета за стамбено збрињавање 
сагласно члану 17. овог правилника врши се на основу 
конкурса којег расписује Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту Административне службе општине 
Бијељина.

Конкурс се обавезно објављује у средствима јавног 
инфоримисања, на огласним таблама општинске управе 
и доставља се Борачкој организацији и Организацији 
породица погинулих и заробљених бораца и несталих 
цивила.

Борачка организација и Организација породица 
погинулих и заробљених бораца и несталих цивила је у 
обавези да обезбиједи доступност конкурса свим лицима 
приоритетне групе.

Рок за подношење пријава на конкурс одређује 
стамбена комисија с тим да исти не може бити краћи од 
осам нити дужи од тридесет дана од дана објављивања.

Члан 20. 

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу исправе 
којима доказују основаност навода:

1. за својство члана породице погинулог 
борца - рјешење  о  признатом  праву на породичну 
инвалиднину;

2. за степен војног инвалидитета, додатак за његу 
и помоћ и ортопедски додатак - рјешење о утврђивању 
војног инвалидитета;

3. за вријеме проведено у рату - рјешење о 
утврђивању категорије борца;

4. за стамбену ситуацију, зависно од стамбене 
ситуације: ако је подстана (уговор о подстанарском 
односу); ако борави у колективном избјегличком центру 
или станује у напуштеној имовини (потврду одсјека 
Министарства за избјеглице и расељена лица) и др.; 
ако станује у власитој кући или стану, кући или стану 
родитеља или родитеља брачног друга која не испуњава 
минимум услова за становање - услове утврђује Стамбена 
комисија;

5. за број чланова породичног домаћинства 
- изјавом издатом и овјереном од надлежног органа 
управе;

6. за здравствену ситуацију - налаз и мишљење 
надлежне љекарске установе;

7. за социјалну ситуацију - решење Центра за 
социјални рад о признавању права;

8. исправе, односно доказе о стању имовине у 
пријашњем мјесту становања - да нису старији од шест 
мјесеци;

9. и друге исправе, односно доказе које одреди 
стамбена комисија.

 
Члан 21.

По пријему захтјева стамбена комисија врши 
провјеру навода у пријавама и утврђује листе приоритета 
сагласно овом Правилнику.

У листи приоритета се исказују бодови по свим 
основама и након сабирања на прво мјесто се ставља 
подносилац захтјева са највећим бројем бодова и даље 
редом. У листама ће се бодови исказати са стањем 
на дан истека рока за подношење пријава тако да се 
накнадне промјене неће узимати у обзир по расписаном 
конкурсу.

Коначна листа се објављује на огласној табли 
општине Бијељина.

О одлуци из предходног става учесници конкурса 
се писмено обавјештавају у року од пет дана од дана 
утврђивања коначне листе, са поуком да против одлуке о 
утврђивању листе приоритета могу уложити жалбу која 
се подноси Начелнику општине Бијељина у року од 15 
дана од дана пријема.

Члан 22.

Средства за стамбено збрињавање додијељена у 
виду новчане помоћи или грађевинског пакета имају 
карактер бесповратних средстава, што подразумјева да 
је лице на тај начин трајно стамбено збринуто.

Члан 23.

Административно-стручне послове за потребе 
Стамбене комисије врши Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту Административне службе општине 
Бијељина.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

На питања која нису регулисана овим Правилником 
сходно ће се примјенити одредбе Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 13/02) и Закон о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 46/04).

Члан 25.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-13/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18.08.2006. године                                                         Мићо Мићић с. р. 
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 ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

На основу рјешења број 02/3-372-96/02 од     
26.09.2006. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 96 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “НЕЗНАНИХ ЈУНАКА БРОЈ 9-
11” Бијељина.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Незнаних јунака број 9-11” Бијељина, Ул. 
Незнаних јунака број 9-11, Бијељина.

0снивачи: 80 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: 
Стојановић Славиша предсједник Управног одбора 
заједнице, самостално и без ограничења.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-96/06                                             
Бијељина,                                            СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 26.09.2006. године                                                 Цамић Изет с.р.

На основу рјешења број 02/3-372-97/02 од     
26.09.2006. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 97 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “СРЕМСКА 2” Бијељина.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Сремска 2” Бијељина, Ул. Сремска 2 Бијељина.

0снивачи: 21 етажни власник 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: 
Мандић Драженко предсједник Управног одбора 
заједнице, самостално и без ограничења.

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1

 
Број: 02/3-372-97/06                                             
Бијељина,                                            СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 26.09.2006. године                                                 Цамић Изет с.р.



Број 19   -   Страна 460                                Службени гласник Општине Бијељина                                        03. 10. 2006.

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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