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Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLIV

Број 17 - Страна 341

12. јун 2008. ГОДИНЕ

Ha основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06) и члана 5. став 2. Одлуке о образовању Комисије
за истину и помирење (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 31/07), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној 10. јуна 2008. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИСТИНУ И ПОМИРЕЊЕ

БРОЈ 17/2008

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 39/08
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на
реконструкцији и адаптацији здравствене амбуланте у
амбуланту породичне медицине у Дворовима
III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава за
реализацију јавне набавке је 60.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
У тачки I Рјешења о именовању Комисије за истину
средства
је: Средства за учешће у санацији и изградњи
и помирење (“Службени гласник општине Бијељина”,
здравствених
амбуланти, број потрошачке јединице:
број: 12/08), под редним бројем 6. умјесто Мустафић
0005210,
економски
код:615 200.
Фатиме именује се:
I

- ЕМИР МУСЛИ из Бијељине.
Такође у тачки I истог Рјешења, иза редног броја 8.
додаје се редни број 9. који гласи:

IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V

“9. МЕХМЕД ЂЕЗИЋ, из Јање.”
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-105/08
Бијељина,
Датум, 10. 06. 2008. године

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

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана увођења извођача у посао , а крајњи
рок завршетка је 30.07.2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
формирати
доношењем посебног рјешења.
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
VIII
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Начелник општине д о н о с и :
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -39/08

Број: 02-404-158/08
Бијељина,
Датум, 04. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -40/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -28/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 40/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 28/08

II

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на се јавна набавка роба: Набавка рачунарске опреме и
реконструкцији и адаптацији дијела Дома културе у лиценцираног софтвера, фотокопир апарата, дигиталних
амбуланту породичне медицине у Горњој Чађавици
апарата током 2008. године
III

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
зареализацију јавне набавке је 60.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за учешће у санацији и изградњи
здравствених амбуланти , број потрошачке јединице:
0005210, економски код:615 200.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 90.000,00 KM односно
НЕТО 76.923,08 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Набавка опреме за Адмистративну службу
и Скупштину, број потрошачке јединице: 0005240,
економски код: 821 300.

IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.

IV
За предметну јавну набавку спровешће
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК за оквирни споразум.

се

V

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана увођења извођача у посао , а крајњи рок
завршетка је 30.07.2008.године.

Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити од 15.07.2008, а крајњи рок завршеткаје
31.12.2008.године.

VI

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена.

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: 02-404-159/08
Бијељина,
Датум, 04. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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: 02-404-157/08
Бијељина,
Датум, 04. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
Број: 02-404-163/08
НАЧЕЛНИК
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), Датум, 10. 06. 2008. године
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА
бр.ОП -н-01/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ОП - н-01/08
II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
јавна набавка радова:
Извођење радова на реконструкцији и санацији
Трга Краља Петра I Карађорђевића у Бијељини испред
зграде општине
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 70.200,00 KM односно
НЕТО 60.000,00 KM.
Буџетске ставке са којих се обезбјеђују
финансијска средства су: Средства за инвестиције,
одржавање и реконструкцију објеката у власништву
општине и Соколски дом, број потрошачке јединице:
0005240, економски код: 821 600.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V
Предвиђени
почетак реализације уговора
има се обавити најкасније од 10.07.2008.године,
а крајњи рок завршеткаје 01.08.2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
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

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 ) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -32/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - 32/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова:
Изградња моста на некатегорисаном путу у МЗ
Љесковац
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за одржавање и заштиту локалних
путева , број потрошачке јединице: 0005170, економски
код: 613 700.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V
Крајњи рок завршетка уговора је 35 дана од
момента увођења извођача у посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
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VIII

IV

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

За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

набавку

спровешће

се

V

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-164/08
Бијељина,
Датум, 10. 06. 2008. године

12. 06. 2008.

Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити од око 15.08.2008.године, a крајњи рок
завршетка је 31.12.2008.године.
VI

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА
бр. СКП-23 (5 лотова)/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем:СКП-23( 5 лотова)/08

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде (за све лотове).
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: 02-404-165/08
Бијељина,
Датум, 11. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
За нотребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова:

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 ) и
путева на подручју општине Бијељина током 2008. члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
године
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Лот 1: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
Начелник општине д о н о с и :
путева- западни дио општине Бијељина
Лот 2: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева- југоисточни дио 1 општине Бијељина
Лот 3: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева- сјевероисточни дио општине Бијељина
Лот 4: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева- југоисточни дио 2 општине Бијељина
Лот 5: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева- сјеверни дио општине Бијељина

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. ДД -16-п1/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 16-п1/08

III

II

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за
реализацију јавне набавке је 250.000,00 KM од чега за Лот
1:59.000,00 KM, Лот 2: 44.000,00 KM, Лот 3: 49.000,00
KM, Лот 4: 62.000,00 KM, Лот 5: 36.000,00 KM.

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

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за одржавање и заштиту локалних
путева, број потрошачке јединице: 0005170, економски
код: 613 700.

Извођење радова на изградњи подручне школе у
Чађавици Доњој-Бијељина
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 180.000,00 KM, односно

12. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

НЕТО 153.846,16 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Инвестиције у образовању, број потрошачке
јединице: 0005210, економски код:615 200.
IV
За предметну јавну набавку
поновљени отворени поступак.

спровешће

се

чишћење и прање површина на подручју општине
Бијељина
Лот 1: Одржавање и чишћење јавних површина
на подручју града Бијељине
Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила
Лот 3: Одржавање, чишћење и прање јавних површина
на подручју насељеног мјеста Јања Лот 4:
Прање јавних површина у граду Бијељина
III

V
Предвиђени
почетак
реализације
уговора
има се обавити најкасније од 20.07.2008.године,
а крајњи рок завршетка је 20.11.2008.године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:
1. Понуђена цијена ��������������������������������������80 бодова
2. Начин плаћања �����������������������������������������10 бодова
3. Рок извођења радова��������������������������������10 бодова
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: 02-404-156/08
Бијељина,
Датум, 04. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
бр. СКП -03-п1( 4 лота)/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 03-п1( 4 лота)/08
II
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Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је: Лот 1:600.000,00 КМ(
440.000,00 KM из буџета за 2008.годину и 160.000,00
KM из буџета за 2009.годину), Лот 2: 400.000,00 KM (
300.000,00 KM из буџета за 2008.годину и 100.000,00
KM из буџета за 2009.годину) Лот 3: 130.000,00
КМ(105.000,00 KM из буџета за 2008.годину и 25.000,00
KM из буџета за 2009.годину ) , Лот 4: 300.000,00 KM (
250.000,00 KM из буџета за 2008.годину и 50.000,00 KM
из буџета за 2009.годину).
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170,
економски код: 613 300.
IV
За предметну јавну набавку
поновљени отворени поступак.

спровешће

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15.07.2008.године, а крајњи рок
завршетка је 31.03.2009.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
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: 02-404-160/08
Бијељина,
Датум, 05. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Одржавање- чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник
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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),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. ДД-16/08
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка: “Извођење радова на изградњи подручне
школе у Чађавици Доњој, Бијељина, понуде су
доставили следећи понуђачи:

и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. СКП-н-6/08
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка :”Изградња јавне расвјете у улици Раје
Баничића у Бијељини” , понуде су доставили следећи
понуђачи:
• Д.О.О “ЕЛМОНТ” Бијељина
• Д.О.О “ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ” Добој
II

• ДОО „ПРИЗМА” Бијељини
• ДОО „ВРАЧ” Босански Брод
• ДОО „ БУК-ПРОМЕГ” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације
испуњавају све понуде осим ДОО „ВРАЧ” Босански
Брод јер исто није доставило документацију за понуђача
ДОО „Енергокомерц”, пословна јединица „Монтел”
Бања Лука, са којима има уговор о пословно-техничкој
сарадњи.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер је број примљених, прихватљивих понуда мањи од
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за планирани
уговор.
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.

12. 06. 2008.

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 б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер је број примљених, прихватљивих понуда мањи од
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретни
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: 02-404-123/08
Бијељина,
Датум, 04. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
Бијељина”.
самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
Број: 02-404-125/08
НАЧЕЛНИК
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 02. 06. 2008. године
Мићо Мићић с. р.
Начелник општине д о н о с и:

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“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

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА бр. ИП-01/08
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног

12. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

поступка са закључивањем оквирног споразума :
“Преглед инспекцијских узорака током 2008 и 2009
године” , понуде су доставили следећи понуђачи:
- А.Д “ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД” Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
документацијом.
III
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III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер је број примљених, прихватљивих понуда мањи од
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за планирани
уговор.
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.

V
Поступак се ОБУСТАВЉА,, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
јер је број примљених, прихватљивих понуда мањи од
објавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретни
уговор.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.

Број: 02-404-142/08
Бијељина,
Датум, 10. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

V

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне
и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”. 19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
д о н о с и:
Број: 02-404-116/08
Бијељина,
Датум, 04. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“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),
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. СКП-н-04-п1/08
I
У поступку јавне набавке радова путем
конкурентског поступка без објављивања: “Одводња
површинских вода у улици Српске добровољачке гарде
у Бијељини”, понуде су доставили следећи понуђачи:
• ДОО „ХИГРА”’ Бијељина
• ДОО „ИНСТЕЛ” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације
испуњавају све понуде.

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП -36 (2 лот-а)/08
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку радова :
Изградња паркинга иза зграде предузећа “Град” у
Бијељини преостале фазе
За Лот 1: Израда кишне и фекалне канализације
на локацији паркинга иза зграде предузећа “Град” у
Бијељини, понуде су доставили следећи понуђачи:
• Д.О.О.”Хигра”, Бијељина
• А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
За Лот 2: Изградња јавне расвјете и набавка и
уградња опреме за управљање радом улазно - излазних
рампи и паркинга иза зграде предузећа “Град” у
Бијељини, понуде су доставили следећи понуђачи:
• Д.О.О.” Елмонт” Бијељина
• Д.О.О. “Телефонија Видаковић” Добој
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12. 06. 2008.

II

V

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају у
потпуности све пристигле понуде.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.

На основу критеријума - најнижа цијена
оодговарајуће понуде извршено је вредновање на
следећи начин:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-110/08
Бијељина,
Датум, 30. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Лот 1:
Р. Назив и сједиште понуђача
бр.

Вриједност понуде са ПДВ-ом

1.

Д.О.О. “Хигра” Бијељина

160.950,21 KM

2.

А.Д. “Бијељина пут”
Бијељина

167.629,95 KM

Лот2:
Р. Назив и сједиште понуђача
бр.
1.

Вриједност понуде са ПДВ-ом

Д.О.О. “Телефонија
Видаковић” Добој

55.928,93 KM

2. Д.О.О. “Елмонт” Бијељина

92.102,40 KM

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“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),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-н-10/08.

III

I

Ha основу извршеног вредновања и чињенице
да је предметна јавна набавка објављена у Службеном
гласнику БиХ 28 (двадесетосам) дана, те спознаје
уговорног органа да за исту практично нема више
од два заинтересована понуђача оцијењено је да је
најповољнији понуђач следећи:

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку услуга: “ Израда
пројектно техничке документације за изградњу
сепаратора уља и масти у сврху рјешавања механичког
пречишћавања сливних отпадних вода са саобраћајних
површина на II фази обилазног пута око града Бијељине”,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. АД “РОМАНИЈА ПУТЕВИ”
Подроманија-Соколац
2. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО “ИГ”
-Бања Лука
3. ДОО “ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ”
-Бијељина

За Лот 1: Израда кишне и фекалне канализације
на локацији паркинга иза зграде предузећа “Град” у
Бијељини
Д.О.О. “ХИГРА”, БИЈЕЉИНА
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
160.950,21 KM
За Лот 2: Изградња јавне расвјете и набавка и
уградња опреме за управљање радом улазно - излазних
рампи и паркинга иза зграде предузећа “Град” у
Бијељини
Д.О.О. “ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ”, ДОБОЈ
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
55.928,93 KM

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање на следећи начин:

IV

1.

ДОО “ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ”
Бијељина

14.917,50 KM

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

2.

ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО “ИГ”
Бања Лука

18.135,00 KM

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

3.

АД “РОМАНИЈА ПУТЕВИ”
19.890,00 KM
Подроманија-Соколац
и оцјењено да је најповољнији следећи понуђач:
ДОО “ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ” - Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
14.917,50 KM

12. 06. 2008.
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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: 02-404-140/08
Бијељина,
Датум, 10. 06. 2008. године
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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: 02-404-139/08
Бијељина,
Датум, 11. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“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),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ИП-03-п1/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку услуга:
“Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске
инспекције о уклањању мањих незаконито изграђених
објеката (ограде, гараже и сл.)”, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. Д.О.О “АББ” 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
извршено вредновање, и оцјењено да је најповољнији
понуђач:
Д.О.О “ АББ” Бијељина
9.605,00 KM
III
Против ове одлуке понуђач има право да поднесе

Ha основу члана 12. став 3. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената (“Службени
гласник општине Бијељина”, број 14/06) и члана
39. став 1. Правилника о критеријумима и поступку
за стипендирање студената и ученика,финансирање
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и
наставника (“Службени гласник општине Бијељина”,
број 21/06 и 27/07) Начелник општине Бијељина
доноси

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЋИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ
НОВЧАНЕ НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 2007/08.
ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА,
УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ КОЈИ СУ
ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ МЈЕСТА
НА РЕПУБЛИЧКИМ, ДРЖАВНИМ ИЛИ
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ
ЗНАЊА И НАСТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СУ ДОБИЛИ
УНАПРЕЂЕЊЕ У СТРУЦИ МЕНТОР,
САВЈЕТНИК ИЛИ ВИШИ САВЈЕТНИК
I
У наставној 2007/2008. години утврђују се следећи
износи једнократних новчаних награда:
1. За ученике генерације основних и средњих
школа ������������������������������������������������������100,00 KM
2. За ученике основних и средњих школа који су
на републичким, државним или међународним
такмичењима освојили прво мјесто������150,00 KM
3. За ученике основних и средњих школа који су
на републичким,државним или међународним
такмичењима освојили друго мјесто ���100,00 KM
4. За ученике основних и средњих школа који су
на републичким, државним или међународним
такмичењима освојили треће мјесто������50,00 KM
5. За наставнике основних и средњих школа који су
припремали ученике за републичка, државна или
међународна такмичењима, а који су освојили
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једно од прва три мјеста .  .  .  .  .  .  .  100,00 KM
6. За наставнике основних и средњих школа који
су добили унапређење у струци ментор,савјетник
или виши савјетник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100,00 KM
II
Ученицима и наставницима који су поред првог
мјеста на међународном, државном или републичком
такмичењиму освојили друго или треће мјесто на
међународном, државном или републичком такмичењу
из исте области знања, поред новчаног износа
предвиђеног за освојено прво мјесто, додјељује се 20%
од награде за освојено друго или треће мјесто.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-61-2/08
Бијељина,
Датум, 06. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

12. 06. 2008.

Бијељина, а реализоваће се до краја календарске године.
III
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са Одлуком о
критеријумима ,начину и поступку расподјеле средстава
омладинским организацијама и удружењима на подручју
општине Бијељина, а односе се на рјешавање битних
питања из области омладинског организовања.
IV
Пројекти који се не могу пријавити, финансирати
или суфинансирати из ових буџетских средстава су :
• пројекти који се базирају на
инвестиционим улагањима, изградњи и
• адаптацији објеката, куповини опреме и слично,
• пројекти који се искључиво односе на
једнократне манифестације, као на
• примјер конференције, округле столове,
семинаре, прославе годишњица,
• излети и слично, осим у случајевима када су
наведене активности дио трајног
• и свеобухватнијег пројкета,
• организације чија се дјелатност финансира
посебним прописима и за које су
• предвиђена посебна средства у буџету општине
Бијељина.

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина” број 5/5 и 6/6),
V
члана 4. Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава омладинским организацијама
Организације и удружења подносе пријаве на јавни
и удружењима на подручју општине Бијељина,
оглас на образцу за пријаву који прописује Комисија
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 13/07 ),
за расподјелу средстава намјењених омладинским
и Одлуке о усвајању буџета општине Бијељина за 2008.
пројектима.
годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број
32/07 ), начелник општине Бијељина р а с п и с у ј е :
Уз пријаве се прилаже:
1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у
ЈАВНИ ОГЛАС
Бијељини (овјерена копија),
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ
2. Индентификациони број из регистра пословних
ПРОЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
субјеката (овјерена копија),
БИЈЕЉИНА
3. Кратак опис организације са подацима о
предходно реализованим програмима /
I
пројектима,
4.
Пројекат којим удружење конкурише за
Расписује се јавни оглас за предлагање програма
додјелу
средстава (Образац за кандидовање
- пројеката омладинских организација и удружења
програма
/ пројкта)
на подручју општине Бијељина за финансирање и
5.
Статут
удружења
(овјерена копија),
суфинансирање у складу са Одлуком о критеријумима
6.
Доказ
да
је
удружење
обезбиједило дио
,начину и поступку расподјеле средстава омладинским
средстава из других извора за пројекат
организацијама и удружењима на подручју општине
ако тражи суфинансирање,
Бијељина, а из средстава из буџета општине Бијељина
7.
Изјава овлашћеног лица да није добила средства
са буџетске ставке 614 300 - Финансирање пројеката
од
другог донатора за пројекат или дио пројекта
из области омладинског организовања у износу од
којим
аплицира на јавни оглас,
14.000,00 KM.
8.Удружења којима су додјељена средства
II
за финансирање омладинских пројеката у
предходној години, дужна су приложити
Средства се додјељују омладинским организа
наративни и финансиски извјештај о реализацији
цијама и удружењима која су регистрована на подручју
пројекта / програма уколико то раније нису
општине Бијељина, чији су пројекти кандидовани за
учинила.
финансирање или суфинансирање из буџета општине

12. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
VI

Поред критерија и услова из тачке 3 и 4 овог
конкурса, апликанти су обавезни доставити уговор о
суфинансирању и испунити
пријавни образац за
суфинансирање за дио трошкова у реализацији пројекта.
Сви образци се могу преузети у згради Скупштине
општине Бијељина, соба број 17.
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Заступа: ЈОВИЋ СИМО, прeдcједник Управног
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-34/08-151		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 03. 06. 2008. године
Цамић Изет с. р.

VII
Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
Пријаве на јавни оглас са потребном
документацијом, у запечаћеној коверти предати у
писарници Административне службе општине Бијељина
или слати путем поште на адресу:
Република Српска
Администратвна служба општине Бијељина
Краља Петра Првог Карађорђевића 1
Комисија за расподјелу средстава за
финасирање пројеката омладинских
организација и других облика омладинског
организовања,
са назнаком: HE OTBAPAJ !
VIII
О резултатима конкурса за избор најповољнијег
пројекта , сви учесници ће бити обавјештени писменим
путем.
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-16/08
Бијељина,
Датум, 02. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу рјешења број 02/3-372-34/08-151 од
03. 06. 2008. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 151 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 11” Ул.
Гаврила Принципа број: 11, БИЈЕЉИНА са сљедећим
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних
власника зграде“Ул. Гаврила Принципа 11” Ул. Гаврила
Принципа број: 11, Бијељина
Оснивачи: 14 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.

На основу рјешења број 02/3-372-34/08-152 од 04. 06.
2008. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
152 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ЗГРАДЕ “Николе Тесле 4” Ул. Николе Тесле број: 4,
БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и сједиште:
Заједница етажних власника зграде“Ул. Николе Тесле 4”
Ул. Николе Тесле бр: 4, Бијељина
Оснивачи: 12 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступа: ЈЕЛАЧИЋ ПРЕДРАГ, прeдcједник
Управног одбора зајeдницe, самостално и без
ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-34/08-152		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 04. 06. 2008. године
Цамић Изет с. р.

Број 17 - Страна 352

Службени гласник Општине Бијељина

12. 06. 2008.

САД РЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. Рјешење о измјени и допуни Рјешења о
именовању Комисије за истину и помирење ����341

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
2. Одлука о приступању поступку
јавне набавке радова бр. Дд -39/08���������������������341
3. Одлука о приступању поступку
јавне набавке радова бр. Дд -40/08���������������������342
4. Одлука о приступању поступку
јавне набавке роба бр. Оп -28/08������������������������342
5. Одлука о приступању поступку
јавне набавке радова бр.Оп -н-01/08������������������343
6. Одлука о приступању поступку
јавне набавке радова бр. Скп -32/08������������������343
7. Одлука о приступању поступку јавне
набавке радова бр. Скп-23 (5 лотова)/08����������344
8. Одлука о поновном приступању поступку
јавне набавке радова бр. Дд -16-п1/08���������������344
9. Одлука о поновном приступању
поступку јавне набавке услуга
бр. Скп -03-п1(4 лота)/08������������������������������������345
10. Одлука о обустави поступка
јавне набавке радова бр. Дд-16/08 ���������������������346
11. Одлука о обустави поступка
јавне набавке радова бр. Скп-н-6/08������������������346

13. Одлука о обустави поступка јавне
набавке радова бр. Скп-н-04-п1/08 �������������������347
14. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке радова и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп -36 (2 лот-а)/08 ������������������������������������347
15. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-н-10/08. ������������������������������������������������348
16. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број ип-03-п1/08���������������������������������������������������349
17. Закључак о утврћивању висине једнократне
новчане награде у наставној 2007/08. години
за ученике генерације основних и средњих
школа на подручју општине Бијељина, ученике
и наставнике који су освојили једно од прва
три мјеста на републичким, државним или
међународним такмичењима из знања и
наставницима основних и средњих школа
који су добили унапређење у струци ментор,
савјетник или виши савјетник ����������������������������349
18. Јавни оглас за финансирање омладинских
пројеката од интереса за општину Бијељина ����350

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

12. Одлука о обустави поступка
јавне набавке услуга бр. Ип-01/08 ���������������������346
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