
27. 09. 2010. Службени гласник Општине Бијељина Број 19  -   Страна 489

ГОДИНА XLVII 27. септембар 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 19/2010

Ha основу члана 43. Закона локалне самоупра-
ве („Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина”, бр.5/05, 6/05 
и 6/06), члана 2. Одлуке о кориштењу средстава буџет-
ске резерве („Службени гласник општине Бијељи-
на”, бр:21/08) а у складу са Законом о буџетском систе-
му Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске”, бр.54/08, 126/08 и 92/09) Начелник општине 
Бијељина дана 22.септембра 2010. године д о н и о  ј е 

О Д Л У К У 
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1.

Одобрава се коришћење средства буџетске резер-
ве у укупном износу од 2.200,00 KM за санирање штете 
настале на објектима физичких лица.

Члан 2.

Средства из претходног члана ове Одлуке распо-
ређују се на следећи начин:

• ЗЕКАНОВИЋ СТОЈАНКА из Балатуна, у износу 
од 700,00 KM, на име санирања штете настале на 
помоћном објекту који се срушио услед снежних 
падавина,

• МОТИКА БОРИША из Балатуна, у износу од 
1.500,00 KM , на име санирања штете настале на 
породичном објекту услед пожара.

Члан 3.

Средства буџетске резерве одобравају се на ос-
нову писменог захтјева физичког лица и Мишљења 
Одјељења за привреду и пољопривреду.

Средства се исплаћују подносиоцима захтјева на 
благајни Административне службе општине Бијељина.

Члан 4.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-1-1052/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној само-
управи (“Сл. гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чл-
лана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гла-
сник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 
70/06) и члана 41. Правилника о јавним набавкама ро-
ба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељи-
на”, 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 ДД-06-al/lO

I

У поступку јавне набавке путем преговарач-
ког поступка без објављивања обавјештења о набавци, 
а која се односи на набавку радова: Утврђивање виш-
ка радова на изградњи Основне школе у МЗ Чарадачи-
не-1 фаза темељи- Анекс 1 на Уговор бр.02-404-109/10 
од 21.07.2010.године, сходно Закону, позван је извођач 
радова из основног уговора:

ДОО”Бук промет” Бијељина

II

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

ДОО “Бук промет” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
2.065,55 KM

IV

Против ове одлуке дозвољен је 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: 02-404-178/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“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, 08/06,70/06 и 12/09) 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 СКП-01-пЗ/10

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку услуга: Одржавање киш-
не канализације у граду Бијељина и насељеном мјесту 
Јања, позван је понуђач:

АД „Водовод и канализација” Бијељина

II

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

АД „Водовод и канализација” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
528.189,92 KM

IV

Против ове одлуке дозвољен је 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 спштине Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-166/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“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, 70/06 и 12/09) и члана 

41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник 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-42/10

I

У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о хабавци, а 
која се односи на набавку радова: “Израда пројектно-
техничке документације за доградњу подручне основ-
не школе у Новом Насељу Јања и извођење радова на 
доградњи лодручне основне школе у Новом Насељу 
Јања”, понуде су доставио следећи понуђач:

1. Д.О.О. “ЖЕГРАП” Бијељина

II

Обзиром да је достављена само једна понуда и да 
је поступак јавне набавке конкурентски захтјев без до-
датног објављивања обавјештења о набавци, понуда по-
нуђача д.о.о.”Жеграп” Бијељина враћа се неотворена 
понуђачу.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 46. став 
6. Закона о јавним набавкама БиХ.

IV

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

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

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-180/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
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49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) 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 ПП-02/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка :”Вршење систематске јесење дератизације на 
подручју општине Бијељина у 2010.години “ , понуде су 
доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Санитација” Зворник
2. ДОО „Еко- бел” Трн, лакташи

II

Након разматрања приспјелих понуда устано-
вљено је да понуде нису испуниле услове предвиђене 
тачком 6.4., подтачка 4. тендерске документације. По-
нуђач ДОО”Санитација” Зворник није доставио увје-
рења о обучености за рад са отровима за 4 виша сани-
тарна техничара.У изјави која је достављени у понуди 
наведено је да су умјесто увјерења достављене потврде 
о одслушаном семинару уз образложење да је полагање 
испита за рад са отровима успјешно обављено дана 
28.08.2010.године, али да увјерења још нису била урађе-
на од стране Министарства здравља и социјалне заш-
тите Републике Српске. Међутим, достављене потврде 
о одслушеном семинару су за 4 санитарна техничара, а 
не за 4 виша санитарна техничара како је гражено тен-
дерском документацијом.Понуђач ДОО”Еко-бел” Трн, 
Лакташи није доставио /вјерење о обучености за рад са 
отровима за једног доктора специјалисту из епидемио-
логије како је тражено тендерском документацијом.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА,, сходно члану 12. став 
1. тачка б) подтачка 5. Закона о јавним набавкама БиХ, 
јер је број квалификованих кандидата 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.

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 Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-165/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“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, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник 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 ДД-27/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку роба: ”Опремање 
простора Светосавског дома у Дворовима за потребе 
вртића”Чика Јова Змај” ”, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

1. ДОО „Јустин” Тузла
2. ДОО „Toп спорт” Бијељина
3. ДОО „Нова Ди Врбас” Бања Лука
4. ДОО „Ултрапројект” Лакташи

II

Након разматрања приспјелих понуда устано-
вљено је да понуда ДОО „Јустин” Тузла није испуни-
ла услове предвиђене тендерском документацијом из 
разлога што у понуди недостаје Потврда о измиреним 
порезима и доприносима, Потврда да понуђач није у 
поступку стечаја или ликвидације и Потврда о измире-
ним индиректним порезима (ПДВ).

Понуде ДОО „Toп спорт” Бијељина, ДОО „Но-
ва Ди Врбас” Бања Лука и ДОО ,,Ултрапројект” Лакта-
ши испуњавају све услове предвиђене тендерском до-
кументацијом, те је ла основу наведеног критеријума 
- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извр-
шено вредновање,

1. ДОО „Ултрапројект“ Лакташи 31.297,85 KM

2. ДОО „Toп спорт” Бијељина 39.999,24 KM

3. ДОО „ Нова Ди Врбас“ Бања Лука 147.365,65КМ
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и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Ултрапројект” Лакташи,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
31.297,85 KM

III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси писменим путем 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 Бијељи-
на”

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-179/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Службени 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 ШИФРА: 
СКП-30 (Ц4, 26 ЛОТОВА)/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром СКП-30 (Ц4, 26 ЛОТОВА)/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка следећих радова: Асфалтирање путева и улица на 
подручју општине Бијељина.

Јавна набавка је подијељена у двадесет шест ло-
това, и то:
Лот 1: Асфалтирање дијела ул. Комитска у МЗ Ледин-

ци - споредни одвојак дужине 315 м1 (250x3 и 
65x2.6 м1)

Лот 2: Асфалтирање дијела ул. Пантелинска у МЗ Ново 
Насеље -споредни одвојак дужине 170x4 м1

Лот 3: Асфалтирање дијела ул. Книнска у МЗ Лединци 
- дужине 170x4 м1

Лот 4: Асфалтирање дијела ул. Душана Радовића у МЗ 
Вељко Лукић - дужине 155 м1 (60x5, 30x3 и 
65x3 м1)

Лот 5: Асфалтирање дијела ул. Душана Радовића у МЗ 
Вељко Лукић- дужине 250x5 м1

Лот 6: Асфалтирање дијела ул. Московска у МЗ Ледин-
ци дужине 144x3 м1

Лот 7: Асфалтирање дијела ул. Данка К. Букија у МЗ 
Вељко Лукић - дужине 125x4 м1)

Лот 8: Асфалтирање ул. Јасеновачких мученика у МЗ 
Вељко Лукић дужине 178 м1 (58x5 и 120x4 м1)

Лот 9: Асфалтирање дијела ул. Краља Драгутина у МЗ 
Лединци -споредни одвојак дужине 200x4 м1

Лот 10: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Средња Чађавица -Вујића пут дужине 490x3 м1

Лот 11: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пучи-
ле-Чвргићи дужине 145x4 м1

Лот 12: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Бала-
тун-Трњаге дужине 305 (140x3 и 165x2,6 м1)

Лот 13: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Буко-
вица Доња-до границе Брчко Дистрикта дужи-
не 680x5 м1

Лот 14: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Батковић- Калавраси дужине 400x3 м1

Лот 15: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гло-
говац-Пантићи дужине 370x3 м1

Лот 16: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Тријешница-поред игралишта дужине 145x4 м1

Лот 17: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пат-
ковача дужине 205 м1 (130x3 м1 и 75х4м1)

Лот 18: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Вели-
ни село дужине 320x3 м1

Лот 19: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Тријешница дужине 440x3,5м1

Лот 20: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пат-
ковача дужине 152x3 м1

Лот 21: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пат-
ковача-блок 6 дужине 61 Ом 1 (410x4 и 200хЗм1)

Лот22: Асфалтирањемреже некатегорисаних путева у 
МЗ Патковача дужине1290м 1(425x4, 360x3 и 
505х Зм1)

Лот23: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Вели-
ка Обарска-дионица Бјел-Новаковићи дужине 
325 м1 (240x2,8 и 85x2,6 м1)

Лот 24: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Доње 
Црењелово-Грабици дужине 126x3 м1

Лот 25: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Дво-
рови дужине 202x2,8 м1

Лот 26: Асфалтирање пјешачко-бициклистичке стазе у 
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МЗ Главичице дужине 630x1,5 м1.

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средста-
ва за реализацију јавне набавке је 721.550,00 KM (Лот 
1= 23.000,00; Лот 2= 17.000,00; Лот 3= 17.000,00КМ; Лот 
4= 14.700,00; Лот 5= 31.300,00; Лот 6= 10.800,00; Лот 7= 
12.500,00; Лот 8= 19.300,00; Лот 9= 20.000,00; Лот 10= 
36.800,00; Лот 11= 14.500,00; Лот 12= 21.300,00; Лот 13= 
85.000,00; Лот 14= 30.000,00; Лот 15= 27.800,00; Лот 16= 
14.500,00; Лот 17= 17.300,00; Лот 18= 24.000,00; Лот 19= 
38.500,00; Лот 20= 11.400,00; Лот 21= 56.000,00; Лот 22= 
107.400,00; Лот 23= 23.800,00; Лот 24= 9.500,00; Лот 25= 
14.500,00 и Лот 26= 23.650,00).

Реализацију радова одређених у лотовима од 1 до 
25 ће суфинансирати мјесне заједнице са учешћем од 
50%, док ће реализацију радова у лоту 26 финасирати 
општина Бијељина у укупном износу.

Средства са којима општина Бијељина учест-
вује у реализацији предвиђених радова укупно изно-
се 372.600,00 KM. Средства се обезбјеђују из буџета 
општине за 2010. годину, са буџетске ставке: “Изградња 
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна и елек-
ро мрежа и канализација) - буџет и кредитна средства”, 
економски код: 821600, потрошачка јединица: 0005170.

IV

Јавна набавка ће се спровести кроз отворени пос-
тупак.

V

Предвиђени рок за реализацију радова је од дана 
закључења уговора до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-181/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Службени 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 шифра: ОП-05-П2 (ЛОТ 2)/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
ОП-05-П2 (ЛОТ 2)/10

II

За потребе Службе заједничких послова, вршиће 
се јавна набавка следећих роба: Замјена прозора на 
зградама Административне службе општине Бијељина 
у току 2010. године.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 27.000,00 KM. Средства 
за реализацију ове јавне набавке ће се обезбиједити из 
буџета општине за 2010. годину, са буџетске ставке: 
“Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију 
објеката у власништву општине и Соколски дом”; еко-
номски код: 821600; потрошачка јединица: 0005240.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о 
набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију уговора је 45 
(четрдесет пет) дана од дана увођена у посао.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-183/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељи-
на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-н-43/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
ДД-н-43/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатнос-
ти вршиће се јавна набавка следећих роба: Набавка оп-
реме за спортске школске терене (рукомет, кошарка, 
одбојка).

III

Предвиђени максимални износ бруто средста-
ва за реализацију јавне набавке је 11.500,00 KM. Сред-
ства се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, 
и то 2.500,00 KM ca буџетске ставке: “Средства за фи-
нансирање физичке културе - резерва”, економски код: 
614300, потрошачка јединица: 0005210 и 9.000,00 KM 
ca буџетске ставке: “Школски спорт”, економски код: 
614300, потрошачка јединица: 0005210.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
поступак конкурентског захтјева без додатног објављи-
вања обавјештења о набавци.

V

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VI

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

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-184/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) и члана 13 Правилника о јавним иабавкама роба, 
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељи-
на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОП-12/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавпој мабавци услуга под 
шифром: ОП-12/10

II

За потребе Службе заједничких послова, вршиће 
се јавна набавка сљедећих услуга: Скенирање дијела 
архивс Административне службе општине Бијељина.

III

Предвиђени максимални изпос бруто срсдста-
ва за реализацијујавне набавке је 15.000,00 KM. Сред-
ства се обезбјсђују из буџета општине за 2010. годину, 
са буџетске ставке: “Уговорене услуге”, економски код 
613900, потрошачка јединица: 0005240

IV

Јавна набавка ћс сс спровссти кроз иоступак кон-
курентског захтјева без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана 
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потписивања уговора до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати мри избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VII

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

VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-186/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) и члана 13 Правилника о јавпим набавкама роба, 
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељи-
на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-7/10

I

ПРИСТУ11Л СЕ јавној набавци радова под 
шифром: ДД-7/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка следећих радова: Уклањање 
постојећих објеката и изградња темељне конструкције 
подручне основне школе у насељу Лединци.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 80.000,00 KM. Средства 
се обезбјсђују из буџета општине за 2010. годину са 
буџетске ставке: “Набавка грађевинских објеката - ип-
вестиције у образовању”, економски код 821200, потро-
шачка јединица 0005210.

IV

Предметна јавна иабавка ће се спровести кроз 
поступак конкурентског захтјева без додатног објављи-
вања обавјештења о набавци.

V

Критеријум који ћс се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VI

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

VII

Ова Одлука ступа па снагу даном доношења, а 
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-188/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељи-
на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-57/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под 
шифром: СКП-57/10

II

За потребе Одјељења за стамбено - комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јав-
на набавка сљедећих услуга: Процјена вриједности 
општинске имовине и процјена вриједности имовине у 
поступку куповине непокретности.

III

Предвиђени максимални износ бруто средста-
ва за реализацију јавне набавке је 50.000,00 KM. Сред-
ства се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, 
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са буџетске ставке: “Трошкови спорова и експроприја-
ције”, економски код 613900, потрошачка јединица: 
0005170.

IV

Јавна набавка ће се спровести кроз поступак кон-
курентског захтјева без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана 
закључивања уговора до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VII

Комисија за отварање и врједновање 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: 02-404-187/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељи-
на”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОП-24/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
ОП-24/10

II

За потребе Службе заједничких послова, вршиће 
се јавна набавка сљедећих роба: Набавка свјежег ју-

нећег меса и прерађевина за потребе јавне кухиње 
општине Бијељина током 2011. године.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 25.000,00 KM. Средства 
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са 
буџетске ставке: “Јавна кухиња - набавка материјала”, 
економски код 613400, потрошачка јединица: 0005301.

IV

Јавна набавка ће се спровести кроз посгупак кон-
курентског захтјева са додатним објављивањем оба-
вјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за испоруку роба је од 01.01.2011. 
године, а крајњи рок завршетка је 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VII

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

VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-190/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоупра-
ви (“Службени гласник Републике Српске” број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Службени 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, ШИФРА: ОП-23/10
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I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба, шифра: ОП-
23/10

II

За потребе Службе заједничких послова, вршиће 
се јавна набавка роба: Набавка хљеба за потребе јавне 
кухиње током 2011. године.

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију ове јавне набавке је 22.000,00 KM. Сред-
ства за реализацију ове јавне набавке ће се обезбиједи-
ти из буџета општине за 2011. годину, са буџетске став-
ке: “Јавна кухиња - набавка материјала”, економски код 
613 400, потрошачкајединица 0005301.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
поступак конкурентског захтјева са додатним објављи-
вањем обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за испоруку роба је од 01.01.2011. 
година, а крајњи рок завршетка је 31.12.2011. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће 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 Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-189/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 

49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПОНАВЉАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:  
СКП-02-П1/10

I

ПРИСТУПА СЕ понављању поступка јавне на-
бавке услуга под шифром: СКП-02-П1/10.

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине вршиће се јавна на-
бавка услуга под називом: Одржавање јавне расвјете у 
граду Бијељини и осталим насељеним мјестима на под-
ручју општине Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 500.000,00 KM. Дио сред-
ства у износу од 200.000,00 KM ће се обезбиједити из 
буџета за 2010. годину, износ од 200.000,00 KM из буџе-
та за 2011. годину, а износ од 100.000,00 KM из буџета 
за 2012. годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују 
наведена финасијска средства је: “Уговорене услуге-
улична расвјета”, економски код: 613 900, потрошач-
кајединица: 0005170.

IV

За предметну јавну набавку ће се спровести отво-
рени поступак са закључењем оквирног споразума на 
период до 30.06.2012. године.

V

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VI

Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана 
закључења уговора до 30.06.2012. године.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-191/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21. 09. 2010. 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, 08/06,70/06 и 12/09) и чла-
на 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 

РАДОВА ДД-39/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем конку-
рентског захтјева са додатним објављивањем оба-
вјештења о набавци: „Постављање ограде око школског 
дворишта у Пучилама”, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

1. ДОО „Призма” Бијељина

2. ДОО „Жеграп” Бијељина

3. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда устано-
вљено је да исте испуњавају све услове предвиђене 
тендерском документацијом, али да најповољнија по-
нуда прелази средства предвиђена буџетом уговорног 
органа.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 
1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ, 
јер су цијене свих прихватљивих понуда значајно веће 
од буџета уговорног органа.

IV

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

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-160/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о лаокалној самоу-
прави (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 38 Закона о јавним набав-
кама БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 41 Пра-
вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Службени 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 РАДОВА, 

ШИФРА: СКП-05 (Ц1, 31ЛОТА)/10

I

У поступку јавне набавке радова под називом: Из-
градња водоводне мреже на подручју општине Бијељи-
на, који је спроведен путем отвореног поступка, обус-
тавља се поступак додјеле уговора за Лот 1 - Изградња 
водоводне мреже М.З. Пучиле к.ч.бр. 1254, 1255 и 1256, 
Лот 20 - Изградња водоводне мреже М.З. Дворови - 
Дијелови Стаклара к.ч.бр. 2707, Лот 31 -Изградња водо-
водне мреже М.З. Хасе - Старе Хасе.

II

Одлуком о покретању поступка јавне набавке ра-
дова број: 02-404-104/10 од 01.06.2010. године, предмет-
на јавна набавка је подијељена у 31 Лот. Истом је пред-
виђено да ће реализацију радова у Лотовима 1, 20 и 31 
суфинансирати општина Бијељина и мјесне заједнице 
са учешћем од по 50 %. Имајући у виду да су радови де-
финисани у Лоту 1 и 20 већ реализовани, а да М.З. Ха-
се није у могућности да суфинансира извођење радова 
предвиђених у Лоту 31, поступак додјеле уговора за на-
ведене лотове се обуставља.

III

Поступак за Лот 1, Лот 20 и Лот 31 се обуставља 
на основу члану 12, став 1, тачка ц) Закона о јавним на-
бавкама БиХ, јер постоје разлози који су изван контро-
ле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у 
вријеме покретања поступка додјеле уговора.

IV

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
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подноси писменим путем у року од пет дана од дана 
пријема исте. Приговор се подноси Начелнику општи-
не, 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 Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-104/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу чланова 4. и 8. Одлуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената („Службени гла-
сник општине Бијељина”, број 14/06) и чланова 9. став 
1, 19. став 2. и 3, и 25. став 3. и 4. Правилника о крите-
ријумима и поступку за стипендирање студената и уче-
ника, финансирање научноистраживачког рада и на-
грађивање ученика и наставника („Службени гласник 
општине Бијељина”, број 21/06, 27/07 и 22/09) Начелник 
општине Бијељина д о н о с и

З А К Љ У Ч А К 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ 

И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И 
СТИПЕНДИЈА ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ 

ПОТРЕБАМА У НАСТАВНОЈ 2010/2011. 
ГОДИНИ

I

У наставној 2010/2011. години утврђују се следеће 
износи стипендија :

1. Основна студентска стипендија износи мјесечно 
170,00 KM

2. Стипендије за ученике генерације  
основних школа износи мјесечно .  .  .  80,00 KM

3. Стипендије за дјецу са посебним потребама 
који су ученици основних и средњих школе  
на подручју општине Бијељина износи  
мјесечно .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80,00 KM

4. Стипендија за дјецу са посебним потребама 
који су ученици специјализованих установа 
у Босни иХерцеговини и иностранству  
износи мјесечно .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .120,00 KM

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-67-10/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 09. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу рјешења број 02/3-372-27/10 од 08. 09. 
2010. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 
208 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАС-
НИКА ЗГРАДЕ “МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛО-
ВИЋА 10” Ул: Мајора Драгутина Гавриловића број: 10, 
БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и сједиште: 
Заједница етажних власника зграде “Мајора Драгути-
на Гавриловића 10” Ул: Мајора Драгутина Гавриловића 
број: 10, Бијељина

Оснивачи: 24 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 

етажних власника. Заједница у правном промету исту-
па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају суп-
сидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржа-
вања зграде. 

Заступа: СЕКУЛИЋ БОРИС, прeдcједник Уп-
равног одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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