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ГОДИНА XLV 27. јануар 2009. ГОДИНЕ БРОЈ 1/2009

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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. СКП -н-18/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - н-18/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове, вршиће се јавна набавка радова:

Извођење радова на реконструкцији јавне расвјете 
у кругу пољопривредно-медицинске школе у Бијељини. 

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 14.500,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: „Изградња путне мреже у водоводну и елек-
тро мрежу”, број потрошачке јединице: 0005170, еко-
номски код: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења 
о набавци.

V

Радови ће се извести у периоду од десет дана од 
дана закључења уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-11/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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. СКП -н-20/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - н-20/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове, вршиће се јавна набавка радова:

Изградња јавне расвјете-доградња у МЗ Горња 
Чађавица - засеок Анићи

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средста-
ва за реализацију јавне набавке је 7.800,00 KM (50% 
суфинансирају грађани МЗ Горња Чађавица)

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: „Изградња путне мреже у водоводну и елек-
тро мрежу”, број потрошачке јединице: 0005170, еко-
номски код: 821 600.
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IV

За предмстну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења 
о набавци.

V

Радови ће се извести у периоду од десет дана од 
дана закључења уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-10/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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. СКП -н-22/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП -н-22/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове, вршиће се јавна набавка радова:

Изградња јавне расвјете-доградња у МЗ Загови - 
Марковића пут

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 5.500,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: „Изградња путне мреже и инвестиције у во-
доводну и електро мрежу” , број потрошачке јединице: 
0005170, економски код: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења 
о набавци.

V

Радови ће се извести у периоду од десет дана од 
дана закључења уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-12/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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. СКП -н-21/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - н-21/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове, вршиће се јавна набавка радова:

Изградња јавне расвјете-доградња у МЗ Горња 
Чађавица-засеок Поповићи.
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III

Предвиђени максимални износ БРУТО средста-
ва за реализацију јавне набавке је 4.600,00 KM (50% 
суфинансирају грађани МЗ Горња Чађавица)

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: „Изградња путне мреже у водоводну и елек-
тро мрежу” , број потрошачке јединице: 0005170, еко-
номски код: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења 
о набавци.

V

Радови ће се извести у периоду од десет дана од 
дана закључења уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-9/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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 РОБА бр. ОП -01/09

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП - 01/09

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће 
се јавна набавка роба: Набавка роба за потребе чајне 
кухиње Административне службе општине Бијељина 
током 2009. и 2010. године. 

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава за 
реализацију јавне набавке је 215.000,00 KM.

Буџетске ставке са којих се обезбјеђују 
финансијска средства су:

за 2009. годину 10000.00KM - буџетска ставка • 
“Трошкови материјала - сједнице”, број потро-
шачке јединице 0005110, економски код 613400

за 2010. годину 10000.00КМ - буџетска ставка • 
“Трошкови материјала - сједнице”, број потро-
шачке јединице 0005110, економски код 613400

за 2009. годину 5000.00КМ - буџетска став-• 
ка “Трошкови репрезентације”, број потрошачке 
јединице 0005110, економски код 613900

за 2010. годину 5000.00КМ - буџетска став-• 
ка “Трошкови репрезентације”, број потрошачке 
јединице 0005110, економски код 613900

за 2009. годину 20000.00КМ - буџетска став-• 
ка “Трошкови обиљежавања манифестација, 
значајни датуми”, број потрошачке јединице 
0005110, економски код 613900

за 2010. годину 20000.00КМ - буџетска став-• 
ка “Трошкови обиљежавања манифестација, 
значајни датуми”, број потрошачке јединице 
0005110, економски код 613900

за 2009. годину 8000.00КМ - буџетска став-• 
ка “Трошкови репрезентације”, број потрошачке 
јединице 0005120, економски код 613900

за 2010. годину 8000.00КМ - буџетска став-• 
ка “Трошкови репрезентације”, број потрошачке 
јединице 0005120, економски код 613900

за 2009. годину 500.00КМ - буџетска ставка • 
“Остале уговорене услуге - материјални трошкови 
службе”, број потрошачке јединице 0005150, еко-
номски код 613900

за 2010. годину 500.00КМ - буџетска ставка • 
“Остале уговорене услуге - материјални трошкови 
службе”, број потрошачке јединице 0005150, еко-
номски код 613900

за 2009. годину 500.00КМ - буџетска ставка “Не-• 
поменуте услуге - материјални трошкови служ-
бе”, број потрошачке јединице 0005160, економ-
ски код 613900

за 2010. годину 500.00КМ - буџетска ставка “Не-• 
поменуте услуге - материјални трошкови служ-
бе”, број потрошачке јединице 0005160, економ-
ски код 613900
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за 2009. годину 500.00КМ - буџетска ставка “Не-• 
поменуте услуге - материјални трошкови служ-
бе”, број потрошачке јединице 0005170, економ-
ски код 613900

за 2010. годину 500.00КМ - буџетска ставка “Не-• 
поменуте услуге - материјални трошкови служ-
бе”, број потрошачке јединице 0005170, економ-
ски код 613900

за 2009. годину 1000.00КМ - буџетска ставка • 
“Непоменуте услуге - м.т. службе”, број потро-
шачке јединице 0005140, економски код 613900

за 2010. годину 1000.00KM - буџетска ставка • 
“Непоменуте услуге - м.т. службе”, број потро-
шачке јединице 0005140, економски код 613900

за 2009. годину 500.00КМ - буџетска ставка • 
“Остале уговорене услуге - материјални трошкови 
службе”, број потрошачке јединице 0005210, еко-
номски код 613900

за 2010. годину 500.00КМ - буџетска ставка • 
“Остале уговорене услуге - материјални трошкови 
службе”, број потрошачке јединице 0005210, еко-
номски код 613900

за 2009. годину 500.00КМ - буџетска ставка • 
“Остале уговорене услуге - материјални трошкови 
службе”, број потрошачке јединице 0005220, еко-
номски код 613900

за 2010. годину 500.00КМ - буџетска ставка • 
“Остале уговорене услуге - материјални трошкови 
службе”, број потрошачке јединице 0005220, еко-
номски код 613900

за 2009. годину 500.00КМ - буџетска ставка • 
“Остале уговорене услуге - материјални трошкови 
службе”, број потрошачке јединице 0005180, еко-
номски код 613900

за 2010. годину 500.00КМ - буџетска ставка • 
“Остале уговорене услуге - материјални трошкови 
службе”, број потрошачке јединице 0005180, еко-
номски код 613900

за 2009. годину 500.00КМ - буџетска став-• 
ка “Остале уговорене услуге - м.т. службе”, број 
потрошачке јединице 0005130, економски код 
613900

за 2010. годину 500.00КМ - буџетска став-• 
ка “Остале уговорене услуге - м.т. службе”, број 
потрошачке јединице 0005130, економски код 
613900

за 2009. годину 60000.00КМ - буџетска ставка • 
“Набавка материјала”, број потрошачке јединице 
0005240, економски код 613400

за 2010. годину 60000.00КМ - буџетска ставка • 
“Набавка материјала”, број потрошачке 
јединице 0005240, економски код 613400

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак за оквирни споразум.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити од дана закључења уговора, a крајњи рок завр-
шетка је 31. 12. 2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-7/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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. СКП -н-19/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - н-19/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова: Изградња 
прикључка на топловодну мрежу новошграђеног објекта 
у улици Јована Дучића у Бијељини III Предвиђени мак-
симални износ БРУТО средстава за реализацију јавне 
набавке је 12.100,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за финансирање комуналне 
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170, економ-
ски код: 613 900.
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IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења 
о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније 5 дана од дана закључивање уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-13/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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 РОБА бр. ОП -39/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП - 39/08

II

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

Набавка цвијећа и вијенаца за потребе Админи-
стративне службе општине Бијељина током 2009.године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 8.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 

средства је из буџета 2009.године: „Набавка материјала”, 
број потрошачке јединице: 0005240, економски код: 613 
400.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са објављивањем обавјештења.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 02.02.2009. године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2009. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-14/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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 доноси:

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. CO -02/09

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: CO - 02/09

II

За потребе Скупштине општине, вршиће се јавна 
набавка услуга:

Телевизијско снимање и преношење сједница 
Скупштине општине Бијељина током 2009. и 2010. го-
дине
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III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 120.000,00 KM (60.000,00 
KM из буџета за 2009.годину и 60.000,00 KM из буџета 
за 2010. годину)

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге - сједнице, број потрошач-
ке јединице: 0005110, економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак за оквирни споразум.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.03.2009.године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.12.2010.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-8/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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. CO -01/09

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: CO - 01/09

II

За потребе Скупштине општине, вршиће се јавна 

набавка услуга: Обезбјеђење термина у радио програму 
за представнике законодавне и извршне власти општине 
Бијељина током 2009. и 2010. године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ (15.000,00 
KM из буџета за 2009.годину и 15.000,00 KM из буџета 
за 2010.годину)

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге-сједнице, број потрошач-
ке јединице: 0005110, економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.03.2009.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2010.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-6/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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. CO -03/09

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
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бројем: CO - 03/09

II

За потребе Скупштине општине, вршиће се јавна 
набавка услуга: Закуп сале за свечане вечере за потре-
бе Скупштине општине и Административне службе оп-
штине Бијељина (6 термина) током 2009лч>дине

III

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

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 конку-
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 30.03.2009. године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2009. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-15/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоупра-
ви (Сл. гласник PC” бр. 101/04 и 42/05) и члана 5. Пра-
вилника о поступку директног споразума (“Сл. глас-
ник општине Бијељина”, број: 1/07) Начелник општине  
д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП-
ДС-02/09.

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
набавка сљедећих УСЛУГА:

- ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД 
ИЗВОЋЕЊЕМ РАДОВА РАСВЈЕТЕ И САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛ. ФИЛИПА ВИШЊИЋА У 
БИЈЕЉИНИ

III

Поступак јавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

IV

Предвиђени максимални износ БРУТО СРЕДСТА-
ВА за реализацију предметне јавне набавкеје 2.186,52 
KM.

V

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је:

„Изградња канализације”, потрошачка јединица 
0005170; економски код 821 600.

VI

Предвиђени рок за реализацију набавке је одмах 
по закључивању уговора.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-18/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и:

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА бр. СО-05/08

I

У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума са нази-
вом јавне набавке услуга :
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”Штампање службених гласника општине 
Бијељина током 2009. године, понуде су доставили 
следећи понуђач:

DOO „MOSST PRINT COMPANY“ Попови• 

ДОО „ГРАФОСЕМБЕРИЈА“ Бијељина• 

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да опште услове из тендерске документације 
испуњавају све понуде.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 
1. тачка 2 и 4. Закона о јавним набавкама БиХ, из разло-
га што је број примљених прихватљивих понуда мањи 
од три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за кон-
кретни уговор.

IV

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-291/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник 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-н-10-п1/08.

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског по-
ступка са објављивањем обавјештења о набавци, а која 
се односи на набавку радова :”Извођење радова на завр-
шетку нисконапонског прикључка на Центру за висо-
ко образовање у Бијељини”, понуду је доставио следећи 
понуђач:

1. Д.О.О “ЕЛМОНТ” Бијељина

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума 

- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде из-
вршено вредновање, и оцјењено да је најповољнији 
понуђач:

ДОО “ЕЛМОНТ” - Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
17.019,99 KM

III

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе 
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема 
исте.

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-326/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл. гласник PC”, БРОЈ: 101/04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начел-
ник 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 БиЗ-н-10-п1/08

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци , а која се односи на набавку радова „Реновирање 
споменика погинулим борцима Републике Српске у 
Ковачићима,Загони,општина Бијељина”, понуде су до-
ставили следећи понуђачи:

СЗР каменорезачка радња „Манојловић” 1. 
Бијељина

ДОО „ Гранитал” Бијељина2. 

СП Каменорезачка радња „ Грамер” Брчко3. 
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II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да опште услове из тендерске документације 
испуњавају све понуде, гдје је након извршеног по-
ступка вредновања, а на основу критеријума: најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде утврђено да је 
најповољнији понуђач:

СП Каменорезачка радња „Грамер” Брчко,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
13.500,04 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-335/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник 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 услуга ОП-35/08.

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку роба :”Прање служ-
бених аутомобила Административне службе општи-
не Бијељина током 2009 године”, понуду је доставио 
понуђач:

1. СЗР за прање и подмазивање возила „ГОЛФ” 
Бијљина

II

Након разматрања понуде установљено је да 

иста испуњава све услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума 

- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде 
прихваћена понуда СЗР за прање и подмазивање возила 

„ГОЛФ” Бијљина, са понуђеном цијеном у бруто износу 
од: 4.987,50 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-324/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник 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 СКП-44-п1-а1/07

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког по-
ступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на набавку вишка радова на шградњи колско-
пјешачког моста преко ријеке Тавна, величине 10,00 х 
5,00 м, Анекс I Уговора бр. 02-404-272/07 од 21.12.2007. 
године, сходно Закону, позван је извођач радова из 
основног уговора ДОО”ПГП Градитељ” Бијељина.

II

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

ДОО “ПГП Градитељ” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
30.188,27 KM
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IV

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

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-330/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23. 01. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

На основу рјешења број 02/3-372-67/08 од 12. 01. 
2009. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 
174 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИ-
КА ЗГРАДЕ “ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БР: 8” Ул. Гав-
рила Принципа број: 8, БИЈЕЉИНА са сљедећим по-
дацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Гаврила Принципа бр. 8” Ул. Гаврила Принципа 
бр. 8, Бијељина

Оснивачи: 11 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 

етажних власника. Заједница у правном промету исту-
па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одгова-
ра цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 

Заступа: ПЛАКАЛОВИЋ ЗДРАВКА, прeдcједник 
Управног одбора зајeдницe, самостално и без 
ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-67/08 СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 
Бијељина,  В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум, 12. 01. 2009. године  Стојановић Томица с. р. 

На основу рјешења број 02/3-372-68/08 од 31. 12. 
2008. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 
173 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИ-
КА ЗГРАДЕ “ВИДОВДАНСКА БРОЈ: 44” Ул. Видов-
данска број: 44, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: 
Назив и сједиште: Заједница етажних власника згра-
де “Видовданска број: 44” Ул. Видовданска број: 44, 
Бијељина

Оснивачи: 44 етажних власника зграде. 

Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 
етажних власника. Заједница у правном промету исту-
па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одгова-
ра цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 

Заступа: ДИКИЋ БОЈАН, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-68/08 СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 
Бијељина,  В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум, 31. 12. 2009. године  Стојановић Томица с. р.  

На основу рјешења број 02/3-372-69/08 од 12. 01. 
2009. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 
175 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАС-
НИКА ЗГРАДЕ “ИВЕ АНДРИЋА БР: 46-Г” Ул. Иве 
Андрића бр: 46-г, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: 
Назив и сједиште: Заједница етажних власника згра-
де “Иве Андрића бр: 46-г” Ул. Иве Андрића бр: 46-г, 
Бијељина

Оснивачи: 17 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 

етажних власника. Заједница у правном промету исту-
па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одгова-
ра цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 

Заступа: ЧВОРИЋ ДАРКО, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-69/08 СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 
Бијељина,  В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум, 12. 01. 2009. године  Стојановић Томица с. р.  

На основу рјешења број 02/3-372-2/08 од 15. 01. 
2009. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 
176 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИ-
КА ЗГРАДЕ “ИВЕ АНДРИЋА БР: 58” Ул. Иве Андрића 
бр: 58, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и 
сједиште: Заједница етажних власника зграде “Иве 
Андрића бр: 58” Ул. Иве Андрића бр: 58, Бијељина

Оснивачи: 16 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 

етажних власника. Заједница у правном промету исту-
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па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одгова-
ра цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 

Заступа: ЧВОРИЋ ДАРКО, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-2/09 СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 
Бијељина,  В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум, 12. 01. 2009. године  Стојановић Томица 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

С А Д Р Ж А Ј

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Одлуку о приступању поступку јавне  1. 
набавке радова бр. СКП -н-18/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Одлуку о приступању поступку јавне  2. 
набавке радова бр. СКП -н-20/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Одлуку о приступању поступку јавне  3. 
набавке радова бр. СКП -н-22/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Одлуку о приступању поступку јавне  4. 
набавке радова бр. СКП -н-21/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Одлуку о приступању поступку јавне  5. 
набавке роба бр. ОП -01/09   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Одлуку о приступању поступку јавне  6. 
набавке радова бр. СКП -н-19/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Одлуку о приступању поступку јавне  7. 
набавке роба бр. ОП -39/08   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Одлуку о приступању поступку јавне  8. 
набавке услуга бр. CO -02/09  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Одлуку о приступању поступку јавне  9. 
набавке услуга бр. CO -01/09  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Одлуку о приступању поступку јавне  10. 
набавке услуга бр. CO -03/09  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Одлуку о приступању поступку јавне  11. 
набавке путем директног споразума  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Одлуку о обустави поступка јавне  12. 
набавке услуга бр. СО-05/08 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Одлуку о резултатима окончаног поступка  13. 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке број ДД-н-10-п1/08.   .  . 8
Одлуку о резултатима окончаног поступка  14. 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке број БИЗ-н-10-п1/08  .  . 8
Одлуку о резултатима окончаног поступка  15. 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке број услуга ОП-35/08.  . 9
Одлуку о резултатима окончаног поступка  16. 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке број СКП-44-п1-а1/07  . 9

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ


