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ГОДИНА XLV 10. децембар 2008. ГОДИНЕ БРОЈ 35/2008

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 :

o д л У к У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПкУ ЈАВНЕ 

НАБАВкЕ НЕПРЕдВИЂЕНИХ И ВИШкОВА
РАдОВА бр. дд-24-25-а1/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених и 
вишкова радова под редним бројем: ДД-24-25-а1/07

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка непредвиђених и вишкова ра-
дова:

Извођење непредвиђених и вишкова радова на 
санацији домова културе у МЗ: Батар, Бјелошевац, Ве-
лино Село, Ново Насеље, Глоговац и Голо Брдо Анекс I 
Уговора бр. 02-404-329/07 од 29. 01. 2008. године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 16.000,00 KM, од чега је 
износ за вишкове радова 7.005,82 KM, a за непредвиђене 
радове 8.994,18 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Реконструкција културних установа, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕЕО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка послаје 12. 12. 
2008. године. 

VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-315/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник PC”, број 101/04, 42/05) и члана 1. 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Служ-
бени гласник БиХ”, број:49/04, 19/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Бијељина”, број 
1/07) Начелник општине, доноси:

О д л У к У
О ИЗМЕНИ И дОПУНИ ГОдИШЊЕГ ПлАНА 

ЈАВНИХ НАБАВкИ У 2008. ГОдИНИ

I

Врши се измена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки у 2008. години, у смислу промене поступка 
објављивања јавне набавке која се односи на јавну на-
бавку Организација забавног програма поводом дочека 
међународне и православне Нове 2009. године. СО-07(2 
ЛОТА)/08. 

II

Измена и допуна годишњег плана јавних набавки 
за 2008. годину, врши се за Стручну службу Скупшти-
не општине. 

III

Ова Одлука Ступа на снагу наредног дана од да-
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Бијељина”. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02. 014-1-1289/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04. 12. 2008. године Мићо Мићић с. р. 
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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. СО-07(2 лота)/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: CO -07 ( 2 лота) /08

II

За потребе Скупштине општине, вршиће се јавна 
набавка услуга: Организација забавног програма на 
градском тргу у Бијељини поводом дочека Међународне 
и Православне нове 2009. године

Лот 1: Организација забавног програма на • 
градском тргу у Бијељини поводом дочека 
Међународне нове 2009. године 

Лот 2: Организација забавног програма на град-• 
ском тргу у Бијељини поводом дочека Право-
славне нове 2009. године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 70.000,00 KM за лот 1 и 
30.000,00 KM за лот 2. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је из буџета за 2009. годину (за оба лота): 
Трошкови обиљежавања манифестација-значајни дату-
ми, број потрошачке јединице: 0005110, економски код: 
613 900. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се прегова-
рачки поступак без објављивања обавјештења о набав-
ци. 

V

Предвиђени почетак реализације уговора има 
се обавити за лот 1 најкасније од 31.12.2008. годи-
не, а крајњи рок завршетка је 01.01.2009. године, за 
лот 2 најкасније од 13.01.2009. године, а крајњи рок 
завршеткаје 14.01.2009. године. 

VI

Са сваким понуђачем понаособ ће се водити пре-
говори о висини износа понуде као и о квалитету про-
грама у смислу садржаја, атрактивности учесника и ду-
жине њиховог представљања публици. 

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: 02-404-307/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-13-а2/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-13-а2/08. 

II

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

Извођење непредвиђених радова на реконструкцији 
и санацији Дома културе у М. З. Градац

Анекс 11 Уговора бр. 02-404-237/08 од 04. 09. 2008. 
године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 21.000,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: “Реконструкција културних установа”, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕЕО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је 12. 12. 
2008. године. 
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VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-318/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-11-п1-а2/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-11-п1-а2/08. 

II

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

Извођење непредвиђених радова на реконструкцији 
и санацији Дома културе у Главичицама 

Анекс II Уговора бр. 02-404-260/08 од 21.10.2008. 
године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 1.000,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: “Реконструкција културних установа”, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је 
12.12.2008. године. 

VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-317/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-н-03-а1/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-н-03-а1/08

II

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

Извођење непредвиђених молерско-фарбарских 
радова на Дому културе у Доњем Драгаљевцу 

Анекс I Уговора бр. 02-404-151/08 од 18.07.2008. 
године

III

Предвиђени додатни износ БРУТО средстава за 
реализацију предметног посла је 2.000,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Реконструкција културних установа, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка послаје 12. 12. 
2008. године. 
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VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-316/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-20-а1/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-20-а1/08

II

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

Извођење непредвиђених радова на реконструкцији 
и санацији Дома културе у Броцу 

Анекс II Уговора бр. 02-404-149/08 од 17. 07. 2008. 
године

III

Предвиђени додатни износ БРУТО средстава за 
реализацију предметног посла је 13.000,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Реконструкција културних установа, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је 
12.12.2008. године. 

VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-314/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-29-а2/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-29-а2/08. 

II

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

Извођење непредвиђених радова на реконструкцији 
и санацији Дома културе у Доњем Црњелову

Анекс II Уговора бр. 02-404-205/08 од 04. 09. 2008. 
године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 22.000,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: “Реконструкција културних установа”, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је 
12.12.2008. године. 
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VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-313/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-45-а2/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-45-а2/08

II

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

Извођење непредвиђених радова на реконструкцији 
и санацији Дома културе у МЗ Патковача 

Анекс II Уговора бр. 02-404-242/08 од 09.09.2008. 
године

III

Предвиђени додатни износ БРУТО средстава за 
реализацију предметног посла је 10.000,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Реконструкција културних установа, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је 
12.12.2008. године. 

VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-312/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-44-а1/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-44-а1/08. 

II

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

Извођење непредвиђених радова на реконструкцији 
и санацији Дома културе у М. З. Дворови

Анекс I Уговора бр. 02-404-240/08 од 09.09.2008. 
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: “Реконструкција културних установа”, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је 
12.12.2008. године. 
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VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-311/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-12-а2/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-12-а2/08. 

II

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

Извођење непредвиђених радова на реконструкцији 
и санацији Дома културе у М. З. Чардачине

Анекс II Уговора бр. 02-404-241/08 од 09.09.2008. 
године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 6.000,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: “Реконструкција културних установа”, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка послаје 
12.12.2008. године. 

VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-310/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-41-а1/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-41-а1/08. 

II

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

Извођење непредвиђених радова на реконструкцији 
и санацији Дома културе у М. З. Ковачићи

Анекс I Уговора бр. 02-404-236/08 од 04.09.2008. 
године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 1.500,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: “Реконструкција културних установа”, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је 
12.12.2008. године. 
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VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-309/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 НЕПРЕдВИЂЕНИХ РАдОВА
бр. дд-10-а2/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци непредвиђених ра-
дова под редним бројем: ДД-10-а2/08. 

II

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

Извођење непредвиђених радова на реконструкцији 
и санацији Дома културе у М. З. Попови

Анекс II Уговора бр. 02-404-234/08 од 04.09.2008. 
године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 15.000,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: “Реконструкција културних установа”, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614. 

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО-
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења 
о набавци. 

V

Накнадни и крајњи рок завршетка послаје 
12.12.2008. године. 

VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-308/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 12. 2008. 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 -46/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП - 46/08

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
јавна набавка роба: „Набавка свјежег јунећег меса и 
прерађевина за потребе јавне кухиње општине Бијељина 
током 2009 године”

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 25.000,00 KM. 

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Јавна кухиња, број потрошачке јединице: 
0005301, економски код: 614 200. 

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.01.2009. године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.12.2009. године. 

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
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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: 02-404-319/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 12. 2008. 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 ПОНУЋАЧА у поступку 

јавне набавке број ОП-н-05/08. 

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на-
бавци а која се односи на набавку робе: “Набавка хљеба 
за потребе јавнс кухиње општине Бијељина током 2009. 
године”, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОO „Мачванка“ Бијељина

2. ДОО „Бардар комерц“ Бијељина

3. ДОО „Стојановић и син“ Рухотина

II

Након разматрања приспјелих понуда је 
установљено да понуда ДОО “Вардар комерц” не 
испуњава опште услове предвиђене тендерском 
документацијом из разлога што су исказали негативан 
финансијски резултат, док остале понуде испуњавају 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је 
на основу наведеног критеријума - најнижа цијена тех-
нички задовољавајуће понуде извршено вредновање на 
следећи начин:

1. ДОО „Стојановић и син“ Рухотина 22.522,50 KM

2. Д ОСМачванка“Бијељина 24.570,00 KM

III

Ha основу извршеног врједновања оцјењено је да 
је најповољнији понуђач са којим ће се закључити уго-
вор

ДОО “Стојановић и син“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
22.522,50 KM

IV

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. 

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-286/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 12. 2008. 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 ПОНУЋАЧА у поступку 

јавне набавке број дд-11-п1-а2/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку непредвиђених радова на 
реконструкцији и санацији Дома културе у МЗ Главичи-
це Анекс II Уговора бр. 02-404-260/08 од 21.10.2008. го-
дине, сходно Закону, позван је извођач радова из основ-
ног уговора ДОО”ПРИЗМА” Бијељина. 

II

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

ДОО “ПРИЗМА” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
594,78 KM
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IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-317/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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-20-а1/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку непредвиђених радова на 
реконструкцији и санацији Дома културе у М. З. Бродац, 
Анекс I на Уговор број:02-404-149/08 од 17.07.2008. го-
дине. сходно Закону позван је извођач радова из основ-
ног Уговора Д.О.О. “АББ”, Бијељина. 

II

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

Д.О.О. “АББ” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 
11.078,56 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-314/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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-10 -а2/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку непредвиђених радова на 
реконструкцији и санацији Дома културе у МЗ Попови, 
Анекс II Уговора бр. 02-404-234/08 од 04.09.2008. годи-
не, сходно Закону, позван је извођач радова из основног 
уговора ДОО”ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”Доња Трнова. 

II

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

ДОО ”ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
12.424,44 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-308/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. године Мићо Мићић с. р. 
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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 ПОНУЋАЧА у поступку 

јавне набавке број дд-41-а1/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког по-
ступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на набавку непредвиђених радова: Извођење 
непредвиђених радова на реконструкцији и санацији 
Дома културе у МЗ Ковачићи (Анекс I Уговора бр. 02-
404-236/08 од 04.09.2008. године), сходно Закону позван 
је извођач радова из основног уговора ДОО “ПРИЗМА” 
Бијељина. 

II

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

ДОО “ПРИЗМА” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
1.024,92 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-309/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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 ПОНУЋАЧА у поступку 

јавне набавке број дд-45-а2/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарач-
ког поступка без објављивања обавјештења о набав-
ци, а која се односи на набавку непредвиђених радо-
ва на реконструкцији и санацији Дома културе у М. З. 
Патковача, Анекс II на Уговор број: 02-404-242/08 од 
09.09.2008. године, сходно Закону позван је извођач ра-
дова из основног Уговора Д. О. О. “Зидар Живановић”, 
Доња Трнова. 

II

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

ДОО “Зидар Живановић” Доња Трнова,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
8.728,45 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-312/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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-13-а2/08
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I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку непредвиђених радова на 
реконструкцији и санацији Дома културе у у М. З. Гра-
дац, Анекс II на Уговор број:02-404-237/08 од 04. 09. 
2008. године. сходно Закону позван је извођач радова 
из основног Уговора Д. О. О. “Зидар Живановић”, Доња 
Трнова. 

II

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

Д.О.О. “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ” ДОЊА ТРНОВА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 
20.035,79 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-318/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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 ПОНУЋАЧА у поступку 

јавне набавке број дд-29-а2/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког по-
ступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на набавку непредвиђених радова: Извођење 

непредвиђених радова на реконструкцији и санацији 
Дома културе у Доњем Црњелову (Анекс II Уговора 
бр. 02-404-205/08 од 04. 09. 2008. године), сходно Зако-
ну позван је извођач радова из основног уговора ДОО 

“ПРИЗМА” Бијељина. 

II

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

ДОО “ПРИЗМА” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
19.789,30 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-313/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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 ПОНУЋАЧА у поступку 

јавне набавке број дд-24-25-а1/07

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког по-
ступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на набавку непредвиђених радова: Извођење 
непредвиђених и вишкова радова на санацији Домо-
ва културе у МЗ: Батар, Бјелошевац, Велино село, Ново 
Насеље, Глоговац, Голо Брдо (Анекс I Уговора бр. 02-
404-329/08 од 29. 01. 2008. године), сходно Закону по-
зван је извођач радова из основног уговора ДОО “ЖЕ-
ГРАП” Бијељина. 
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II

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

ДОО “ЖЕГРАП” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
14.010,24 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-315/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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-03-а1/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког по-
ступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на набавку непредвиђених радова: Извођење 
непредвиђених молерско-фарбарских радова на До-
му културе у МЗ Доњем Драгаљевцу (Анекс I Уговора 
бр. 02-404-151/08 од 18. 07. 2008. године), сходно Зако-
ну позван је извођач радова из основног уговора ДОО 

“СИНТЕКС ЗДР” Бијељина. 

II

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

ДОО “СИНТЕКС ЗДР” БИЈЕЉИНА, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
1.772,21 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-316/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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-44-а1/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког по-
ступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на набавку непредвиђених радова: Извођење 
непредвиђених радова на реконструкцији и санацији 
Дома културе у МЗ Дворови (Анекс I Уговора бр. 02-
404-240/08 од 09. 09. 2008. године), сходно Закону по-
зван је извођач радова из основног уговора ДОО “АББ” 
Бијељина. 

II

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

ДОО “АББ” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
7.295,80 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
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да поднесе писмени 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: 02-404-311/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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-12-а2/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку непредвиђених радова на 
реконструкцији и санацији Дома културе у М. З. Чар-
дачине, Анекс II на Уговор број:02-404-241/08 од 09. 09. 
2008. године, сходно Закону позван је извођач радова из 
основног Уговора Д. О. О. “Призма”, Бијељина. 

II

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

ДОО “Призма” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
5.345,57 KM

IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право 
да поднесе писмени 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: 02-404-310/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 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. За-
кона 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 СО-09(2 лот-а)/08

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења, а која 
се односи на набавку услуга:”Техничка организација 
и медијско праћење манифестације”Избор спорти-
сте општине Бијељина за 2008. годину” и услуге 
фотографисања и израда фотографија и ЦД дискета по-
водом значајних датума 
Лот 1: Техничка организација и медијско праћење 

манифестације Избор спортисте општине 
Бијељина за 2008. годину

Лот 2: Услуге фотографисања и израда фотографија и 
ЦД дискета поводом значајних датума 2009. го-
дине”

понуду су доставили следећи понуђачи: 
За лот 1:

1. Д. О. О “Астра медиа” Бијељина
9.894,00 KM

За лот 2:
1. СЗР “Фото Станко” Бијељина 
1.530,00 KM

II

Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да исте испуњавају услове из тендерске 
документације, гдје је након проведеног вредновања, 
а на основу критеријума за вредновање дефинисано 
као најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 
утврђено да је најповољнији понуђач:
За лот 1:

Д. О. О “АСТРА МЕДИА“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од, 
9.894,00 KM
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За лот 2:
СЗР “ФОТО СТАНКО “Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од
1.530,00 KM

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: 02-404-284/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. 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 

РАдОВА бр. СкП-н-16/08

I

У поступку јавне набавке радова путем конкурент-
ског захтјева без додатног објављивања обавјештења:

”Изградња далеководног стуба на укрштању да-
лековода са магистралним путем од раскрснице маги-
стралног пута Бијељина-Брчко-Београд до раскрснице са 
магистралним путем Бијељина-Тузла”, није достављена 
ниједна понуда:

II

Поступак се ОБУСТАВЈБА, сходно члану 46. тач-
ка 6. Закона о јавним набавкама БиХ, јер у предвиђеном 
року није пристигла ниједна понуда. 

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: 02-404-289/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 12. 2008. 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. ЈНИН-02 (2 лота)/08

I

У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума јавне 
набавке услуга: ”Услуге геодета и геомеханичара током 
2009. године”

Лот 1: Вршење геодетских мјерења и снимања током 
2009. године на локацијама са подручја општине 
Бијељина

Лот 2: Израда Елабората о геомеханичким 
испитивањима тла током 2009. године на 
локацијама са подручја општине Бијељина. 

Понуде су доставили следећи понуђачи: 
За лот 1:

није достављена ниједна понуда 

За лот 2:
- ДОО “Технички институт” Бијељина

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском 
документацијом. 

III

За лот 1:
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 

1. тачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ, јер ниједна 
понуда није достављена у одређеном крајњем року. 

За лот 2:
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 

1. тачка 2. и тачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ, јер 
ниједна од примљених понуда није прихватљива, и број 
примљених прихватл>ивих понуда је мањи од три и не 
обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретни уговор. 
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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: 02-404-279/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 12. 2008. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 22. Породичног закона („Служ-
бени гласник Републике Српске број: 54/02 и 41/08) и 
Рјешења о одређивању одборника Скупштине општи-
не Бијељина који ће присуствовати закључењу бра-
ка на подручју општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина “број: 34/08), Начелник општине 
Бијељина д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАСПОРЕдУ ОдБОРНИкА СкУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА кОЈИ ЋЕ 
ПРИСУСТВОВАТИ ЗАкЉУЧЕЊУ БРАкА 

У МАТИЧНОЈ СлУЖБИ У БИЈЕЉИНИ 
И МЈЕСНИМ кАНЦЕлАРИЈАМА НА 

ПОдРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

I

Одборници Скупштине општине Бијељина који ће 
присуствовати закључењу брака на подручју општине 
Бијељина распоређују се:

I У Матичној служби Бијељина:
1. Тодоровић Анка из Бијељине, 
2. Марковић Слободан из Бијељине, 
3. Ловрић Милица из Бијељине, 
4. Јовановић Наташа из Бијељине, 
5. Милошевић Наташа из Бијељине, 
6. Радосављевић Даниела из Бијељине, 
7. Симић Младен из Бијељине, 
8. Мирић Драган из Бијељине, 
9. Млађеновић Јован из Бијељине, 
10. Перић Радосава - Рада из Бијељине, 
11. Митровић Миленко - Мића из Бијељине, 
12. Ћурђевић Драган из Бијељине, 
13. Трбић Јусуф из Бијељине. 

II У Мјесној канцеларији Јања:
1. Новаковић Славко из Јање, 
2. Бојанић Славко из Рухотине. 

III У Мјесној канцеларији Главичице:
1. Остојић Стеван из Главичица.
 

IV У Мјесној канцеларији Црњелово:
1. Гајић Јован из Црњелова Доњег, 
2. Живић Мићо из Црњелова Доњег. 

V У Мјесној канцеларији Велика Обарска:
1. Стојановић Петра и Црњелова Горњег, 
2. Јовановић Саво из Велике Обарске. 

VI У Мјесној канцеларији Бродац: 
1. Пајић Ненад из Броца. 

VII У Мјесној канцеларији Трњаци: 
1. Сарић Драган из Балатуна. 

VIII У Мјесној канцеларији Дворови: 
1. Ранкић Зоран из Дворова. 

IX У мјесној канцеларији Батковић:
1. Гајић Јован из Црњелова Доњег, 
2. Стојановић Петра из Црњелова Горњег, 
3. Живић Мићо из Црњелова Доњег, 
4. Јовановић Саво из Велике Обарске. 

X У Мјесној канцеларији Суво Поље
1. Бојанић Славко из Рухотине

XI У Мјесној канцеларији Драгаљевац Доњи:
1. Спасојевић Перо - Перица из Драгаљевца Доњег, 
2. Дакић Милан из Чађавице Средње. 

XII У Мјесној канцеларији Драгаљевац Горњи:
1. Секулић Милорад из Чађавице Доње. 

XIII У Мјесној канцеларији Магнојевић:
1. Петрић Слободан из Магнојевића Доњег, 
2. Дакић Радивија из Буковице Доње. 

XIV У Мјесној канцеларији Буковица:
1. Дакић Радивоја из Буковице Доње, 
2. Петрић Слободан из Магнојевића Доњег. 

XV У Мјесној канцеларији Модран:
1. Новаковић Славко из Јање, 
2. Бојанић Славко из Рухотине. 

II

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-201-72/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05. 12. 2008. године Мићо Мићић с. р. 
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