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ГОДИНА XLIV     28. јануар 2008. ГОДИНЕ БРОЈ 2/2008

Ha основу члана 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ПП -01/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: ПП - 01/08

II

За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду, 
вршиће се јавна набавка услуга: Дезинсекција на 
подручју општине Бијељина за 2008.годину

III

Предвиђени  максимални  износ БРУТО  средстава  
за  реализацију јавне  набавке је 200.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Трошкови дезинсекције , број потрошачке 
јединице: 0005150, економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени   почетак   реализације   уговора   има   
се   обавити   најкасније   од   марта 2008.године, а 
крајњи рок завршетка је јули 2008.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача су:

Најнижа цијена•  ������������������������������������������� 60 бодова
Услови плаћања•  �������������������������������������������� 5 бодова
Кадровска оспособљеност•  ������������������������� 10 бодова
Техничка опремљеност•  ������������������������������ 10 бодова
Квалитет понуђеног програма.•  ����������������� 15 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-14/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА  
бр. СКП-34(Ц1,ЛОТ 22)-а1/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП- 34(Ц1,ЛОТ 22)-а1/07

II

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

Извођење вишка радова на асфалтирању 
некатегорисаног пута у МЗ „Јања” Ново Насеље 
(Лугови), дужине 2.400,00 м1 Анекс I Уговора бр.02-
404-187/07-лот 22 од 12.10.2007 .године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 26.111,42 KM.
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Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у 
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице: 
0005170, економски код: 821 600-9.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања 
обавјештења.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.02.2008.године.

VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-15/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА  
бр.СКП- 34(Ц1,ЛОТ 23)-а1/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП- 34(Ц1,ЛОТ 23)-а1/07

II

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

Извођење додатних и вишкова радова на 
асфалтирању улице Кнеза Милоша у МЗ ”Јања”, дужине 
400,00 м1 Анекс I Уговора бр.02-404-187/08- лот 23 од 
12.10.2007. године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 7.456,80 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у 
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице: 
0005170, економски код: 821 600-9.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања 
обавјештења.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.02.2008.године.

VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-16/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -18/08

I

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

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова: Радови на 
санацији ударних асфалтних рупа на градским улицама 
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у Бијељини и Јањи и на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју општине Бијељина 

Лот 1: Радови на санацији (крпљење) ударних асфалтних 
рупа у граду Бијељини и Јањи за 2008. годину

Лот 2: Радови на санацији (крпљење) ударних асфалтних 
рупа на локалним и некатегорисаним путевима 
на подручју општине Бијељина за 2008. годину

III

Предвиђени максимални износ БРУТО  средстава 
за реализацију јавне  набавке је 210.000,00 KM од чега 
за Лот 1 :110.000,00 KM и Лот 2: 100.000,00 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 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.03.2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 15.03.2009.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 ријешења.

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-17/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -04/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД - 04/08

II 

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка радова: Извођење грађевинских 
радова на изградњи породичног стамбеног објекта за 
потребе Борке Мићић из Пучила-Бијељина

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 19.230,77 KM односно 
БРУТО 22.500,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Подстицај повратка и помоћ социјалним 
категоријама, број потрошачке јединице: 0005210, 
економски код: 614 200.

IV

За предметну јавну  набавку  спровешће  се  
конкурентски  захтјев  без  објављивања обавјештења о 
набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има 
се обавити најкасније од фебруара 2008., a крајњи рок 
завршетка је март 2008.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-18/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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Ha основу члана 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -05/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД - 05/08

II 

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка радова: Извођење инсталација 
централног гријења у ОШ „Ћирило и Методије” 
Главичице

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 38.461,54 KM односно 
БРУТО 45.000,00 KM.

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

IV

За предметну јавну  набавку  спровешће  се  
конкурентски  захтјев  без  објављивања обавјештења о 
набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има 
се обавити најкасније од 20.02.2008., a крајњи рок 
завршетка је 20.03.2008.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 ријешења.

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-19/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -39/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - 39/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова: Укрштање 10 
KB кабла испод ободног канала Лугови - МЗ Јања

III

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

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: изградња путне мреже и инвестиције у 
водоводну и електро мрежу , број потрошачке јединице: 
0005170, 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 30.01.2008. године, а крајњи рок 
завршетка је 30.02.2008. 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 ријешења.

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-21/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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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 :

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

бр. ОП-33-01/07.

I

У поступку јавне набавке роба: ”Набавка роба за 
потребе јавне кухиње током 2008.
Лот 1: Набавка свјежег и конзервираног воћа и поврћа 

и осталих роба за потребе јавне кухиње током 
2008. године

Лот 2: Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина за 
потребе јавне кухиње током 2008. године“

путем отвореног поступка за закључивањем 
оквирног споразума, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

За Лот1:
1) ДОО”АБН” Велика Обарска 2)ДООТрађа Промет”, 

Бијељина

За Лот2:
1) ДОО “ЛЕДЕР” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да исте испуњавају услове из тендерске документације, 
али је број примљених прихватљивих понуда мањи од 
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ.

IV

Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор овом органу 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: 02-404-334/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        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:

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. СКП 49-15/07

I

У поступку јавне набавке услуга: Припремни 
радови за изградњу јавне расвјете у улици Професора 
Бакајлића путем конкурентског захтјева без додатног 
објављивања обавјештења, понуду су  доставила два 
понуђача

1) ДОО “ТЕЛРАД” БИЈЕЉИНА

2) ДОО “СПАРК” БИЈЕЉИНА

II

Број примљених прихватљивих понуда је мањи од 
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију.

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 
1. тачка б, подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ.

III

Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор овом органу у року од 
пет дана од дана пријема.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-345/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној 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 
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радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07 ), 
Начелник општине д о н о с и:

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ

НАБАВКЕ бр.СКП 49-9-Ш/07

I

У поступку јавне набавке роба: Набавка материјала 
за изградњу ограде гробља и терена за мали фудбалу 
МЗ Јања”путем конкурентског захтјева без додатног 
објављивања обавјештења, понуду је доставо један 
понуђач:

1) ДОО “СИМЕКС-ПРОМ” ЈАЊА ,

II

Број примљених прихватљивих понуда је мањи од 
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију.

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 
1. тачка б, подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ.

III

Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор овом органу у року од 
пет дана од дана пријема.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-347/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        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 
119 Закона о општем управном поступку, Начелник 
општине д о н о с и:

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. ОП-22-п2/07

I

У поступку јавне набавке роба: Набавка цвијећа 
и вијенаца и набавка дијелова и материјала за текуће 
одржавање просторија и објекта путем преговарачког 

поступка без додатног објављивања обавјештења, 
Служба заједничких послова,Одсјек за опште послове је 
одустао од исте .

II

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 119 
Закона о општем управном поступку.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-257/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        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 :

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број БиЗ-03-5/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци, а која се односи на набавку радова „Вањско 
уређење око постојећег вишепородичног стамбеног 
објекта типа Б-10 у Јањи и регулисање функције 
септичке јаме у Јањи”, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

ДОО „Бук Промет” Бијељина 1� 
= 93.943,96 KM (бруто)
ДОО „Зидар Живановић” Доња Трнова 2� 
= 52.889,97 KM (бруто)
АД   „Бијељина пут” Бијељина 3. 
= 63.178,28 KM (бруто)
ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина 4. 
= 47.510,36 KM (бруто)
ДОО „Радиша” Бијељина 5. 
= 56.477,77 KM (бруто) 



28. 01. 2008. Службени гласник Општине Бијељина Број 2   -   Страна 23

II

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

ДОО “ПГП Градитељ” Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 47.510,36 KM

III

Против ове одлуке, сваки од понуђача има право 
приговора у року од пет дана од дана пријема исте.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-339/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној 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:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број Ф 02/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку услуга: 
Кредитно задужење општине Бијељина у 2007. години, 
а након спроведеног жалбеног поступка утврђено је 
да су укупни трошкови (камата и трошкови обраде 
захтјева) за НЛБ „РАЗВОЈНА БАНКА” АД БАЊА 
ЛУКА 4.256,19 KM, a за „RAIFFEISEN BANK” D.D. 
BiH SARAJEVO 3.836,54 KM, те je y циљу поштовања 
принципа најефикаснијег трошења јавних средстава, 
изабран понуђач:

„RAIFFEISEN BANK” D.D. BIH SARAJEVO

II

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

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-248/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22.01.2008.  године                                                        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 :

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ОП 34-05/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку услуга: “Израда техничке 
документације за извођење радова рестаурације уличних 
фасада са постављањем декоративног освјетљења на 
згради општине на Тргу Краља Петра I Карађорђевића у 
Бијељини “, понуде су доставили следећи, понуђачи:

ДОО “БУК ПРОМЕТ” БИЈЕЉИНА1� 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 2� 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ 
НАСЛЕЂА БАЊА ЛУКА
“ГРАЂЕЊЕ” А. Д. ИСТОЧНО САРАЈЕВО3. 

II

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

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ
НАСЛЕЂА БАЊА ЛУКА
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III

Против ове одлуке сваки од кандидата - 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: 02-404-346/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 9.0длуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената (“Службени 
гласник општине Бијељина”,број: 14/06) и члана 27. 
став 2. 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, дана 
11. јануара 2008. године, д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ВРСТАМА И СТРУКТУРИ ЗАВРШНИХ 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА 

КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У НАСТАВНОЈ 

2007/08. ГОДИНИ

I

У наставној 2007/2008. години општина Бијељина 
ће финансирати израду највише двије докторске тезе и 
четири магистарска рада или његова еквивалента.

II

Финансирање научно-истраживачких радова 
вршиће се искључиво кроз израду завршних научних 
саопштења (магистарски рад или његов еквивалент, 
докторска теза) који својом структуром и научним 
дометом могу допринјети напретку и развоју општине 
Бијељина .

III

Финансирање   израде   завршних   научно-
истраживачких   радова   одобриће   се   након 
спроведеног поступка по јавном конкурсу.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-431-1/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.01.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

 На основу рјешења број 02/3-372-1/08-136 од 
21.01.2008. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 136 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ВИДОВДАНСКА БР: 42”  
Ул. Видовданска број: 42, БИЈЕЉИНА са сљедећим 
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Ул. Видовданска број: 42” Ул. Видовданска број: 
42, Бијељина
 Оснивачи: 62 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: ЈОЛОВИЋ СЛАВКО, прeдcједник 
Управног одбора зајeдницe, самостално и без 
ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-1/08-136                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 21.01.2008. године                                                Цамић Изет с.р.

 На основу рјешења број 02/3-372-2/08-137 од 
24.01.2008. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 137 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “1. МАЈА БРОЈ: 11”  Ул. 1. Маја 
број: 11, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и 
сједиште: Заједница етажних власника зграде “Ул. 1. 
Маја број: 11” Ул. 1. Маја број: 11, Бијељина
 Оснивачи: 13 етажних власника зграде. 
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 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: ЈОВИЋ ПРЕДРАГ, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-2/08-137                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 24.01.2008. године                                                Цамић Изет с.р.

 На основу рјешења број 02/3-372-3/08-138 од 
25.01.2008. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 138 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ИВЕ АНДРИЋА 44Б, УЛАЗ-2, 
ЛАМЕЛА-2”  Ул. Иве Андрића 44б, Улаз-2, Ламела-2, 
БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и сједиште: 
Заједница етажних власника зграде “Ул. Иве Андрића 
44б, Улаз-2, Ламела-2” Ул. Иве Андрића 44б, Улаз-2, 
Ламела-2, Бијељина
 Оснивачи: 19 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: СВИЈАН ИЛИЈА, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-3/08-138                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 25.01.2008. године                                                Цамић Изет с.р.
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АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Одлука о приступању поступку јавне набавке 1� 
услуга бр. ПП-01/08   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �17
Одлука о приступању поступку јавне набавке 2� 
радова бр. СКП-34(Ц1, ЛОТ 22)-а1/07  �  �  �  �  �  �17
Одлука о приступању поступку јавне набавке 3. 
радова  бр. СКП-34(Ц1, ЛОТ 23)-а1/07  �  �  �  �  �  �18
Одлука о приступању поступку јавне набавке 4. 
радова бр. СКП-18/08   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �18
Одлука о приступању поступку јавне набавке 5. 
радова бр. ДД-04/08   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �19
Одлука о приступању поступку јавне набавке 6. 
радова бр. ДД-05/08   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �20
Одлука о приступању поступку јавне набавке 7. 
радова бр. СКП-39/08   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �20
Одлука о обустави поступка јавне набавке 8� 
бр. ОП-33-01/07.   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �21
Одлука о обустави поступка јавне набавке 9. 
бр. СКП 49-15/07  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �21

Одлука о обустави поступка јавне набавке 10� 
бр. СКП 49-9-п1/07 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �22
Одлука о обустави поступка јавне набавке 11� 
бр. ОП-22-п2/07�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �22
Одлука о резултатима окончаног поступка 12� 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача 
у поступку јавне набавке број БиЗ-03-5/07 �  �  �  �22
Одлука о резултатима окончаног поступка 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача 
у поступку јавне набавке број Ф 02/07  �  �  �  �  �  �23
Одлука о резултатима окончаног поступка 13. 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача 
у поступку јавне набавке број ОП 34-05/07   �  �  �23
Рјешење о врстама и структури завршних 14. 
научно-истраживачких радова који ће се 
финансирати из буџета општине Бијељина 
у наставној 2007/08. години  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �24

 
ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ � � � � � �24

С А Д Р Ж А Ј
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