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На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. СО-02/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СО-
02/07.

II

За потребе Скупштине општине, вршиће се 
набавка следећих роба:

НАБАВКА 100 V СИСТЕМА ЗА РАЗГЛАС 
И ТОНСКО СНИМАЊЕ У ВЕЛИКОЈ САЛИ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА И 100 V 
СИСТЕМА ЗА РАЗГЛАС ГЛАВНЕ ШАЛТЕР САЛЕ

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге -- сједнице, број 
потрошачкејединице 0005110, економски код 613900.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.03.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је 15.03.2007. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег добављача роба је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЂЕ ПОНУДЕ.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-66/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. ДД-05/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ДД-
05/07.

II

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

Реконструкција електроинсталација, гријања и 
вентилације у спортској сали техничке школе “Михајло 
Пупин” у Бијељини у Улици Атинској

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 8.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за учешће у изградњи спортских 
објеката, број потрошачке јединице 0005210, економски 
код 615200.
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IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

V 

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.03.2007. године, а крајњи рок 
завршеткаје 01.04.2007. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег извођача радова је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-67/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 
и 19/05) и члана 72. 3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 13. 
Правилника о поступку набавке роба, вршењу услуга 
и уступању радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, 
број: 01/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. СКП-06/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним 
бројем: СКП-06/07

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка услуга Одржавање 
кишне канализације у Бијељини и Јањи за 2007.годину

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 400.000,00 КМ

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за финансирање комуналне 

потрошње заштиту, број потрошачке јединице: 0005170, 
економски код: 613 300.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније 01.04.2007.године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.03.2008.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача су:

- понуђена цијена ........................................... 60 бодова
- рефернтност ................................................. 15 бодова
- техничка опремљеност ............................... 15 бодова
- стручна квалификованост .......................... 7 бодова
- услови плаћања  ........................................... 3 бода

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-53/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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), члана 72. Закона 
о локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. СКП-07/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
СКП-07/07.

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка следећих услуга:
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ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА 2007. ГОДИНУ:

Лот 1: Одржавање и чишћење јавних површина на 
подручју општине Бијељина за 2007. годину 

Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила на 
подручју општине Бијељина за 2007. годину 

Лот 3: Одржавање, чишћење и прање јавних 
површина на подручју насељеног мјеста Јања за 2007. 
годину

Лот 4: Прање јавних површина на градском 
подручју Бијељине за 2007. годину

Лот 5: Чишћење дивљих депонија на подручју 
општине Бијељина за 2007. годину

Лот 6: Одвоз комуналног отпада из домаћинстава 
из Бријеснице и Доње Љељенче

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 1.380.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за финансирање комуналне 
потрошње, број потрошачке јединице 0005170, 
економски код 613300.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК за међународне вриједносне 
разреде у складу чланом 6. став 3. Закона о јавним 
набавкама.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 31.03.2007. године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.03.2008. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга су:

- Понуђена цијена .......................................... 60 бодова
- Референтност ............................................... 15 бодова
- Техничка опремљеност .............................. 15 бодова
- Стручна квалификација ............................. 7 бодова
- Услови плаћања ........................................... 3 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-58/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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), члана 72. Закона 
о локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. СКП-08/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
СКП-08/07.

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка следећих услуга:

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У БИЈЕЉИНИ 
И У ОСТАЛИМ НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА 2007. 
ГОДИНУ.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 200.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за финансирање комуналне 
потрошње, број потрошачке јединице 0005170, 
економски код 613300.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 31.03.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је 31.03.2008. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга су:

- Понуђена цијена .......................................... 60 бодова
- Референтност ............................................... 15 бодова
- Техничка опремљеност .............................. 15 бодова
- Стручна квалификација ............................. 7 бодова
- Услови плаћања ........................................... 3 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-59/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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), члана 72. Закона 
о локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ СКП-09/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
СКП-09/07.

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка следећих услуга:

Пружање услуга на изради пројектно-техничке 
документације колско-пјешачких мостова:

Лот 1: Пружање услуга на изради пројектно 
техничке документације колско-пјешачког моста на 
ријеци Тавни, дим. 10,00 x 5,00м, на локацији број кч. 
2398, 2568 и 3011 (к.о. Главичице)

Лот 2: Пружање услуга на изради пројектно 
техничке документације колско-пјешачког моста на 
ријеци Тавни, дим. 15,00 x 7,00м, на локацији број кч. 
6468 (к.о. Пилица)

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ.

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 821600.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 20.02.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је 20.03.2007. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-63/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр: СКП-10/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
СКП-10/07.

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка следећих роба:

Набавка лимене блиндиране трафо станице 
типа БТС 10/04 КВ, 160 КВА са потребним спојним 
материјалом, потпорни изолатор, сабирнице, спојни 
водови, редне стезаљке и ожичење

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
зареализацију јавне набавке је 50.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Изградња канализације, број потрошачке 
јединице 0005170, економски код 821600.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
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V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.03.2007. године, а крајњи рок 
завршеткаје 01.04.2007. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег добављача роба су:

- Понуђена цијена .......................................... 80 бодова
- Услови и начин плаћања ............................ 20 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-64/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр: СКП-22/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
СКП-22/07.

П

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка следећих услуга:

Мјерење аеро-загађења и степена интензитета 
буке на простору града Бијелјине и то:

Лот 1: Мјерење аеро-загађења на простору 
градског дијела Бијељине

Лот 2: Мјерење степена интензитета буке и 
мапирање тражених зона на простору градског дијела 
општине Бијељина

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 86.400,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Услуге мјерења загађења ваздуха ,број 
потрошачке јединице 0005170, економски код 613900.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 28.02.2007. године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.12.2007. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-65/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр: ОП-24/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП-
24/07.

II

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

Набавка штампаних образаца, роба за потребе 
чајне кухиње, роба за одржавање хигијене просторија, 
погонског горива и пратећих погонских деривата током 
2007. године и то: 
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Лот 1: Набавка штампаних образаца за потребе 
Административне службе општине Бијељина током 
2007. године 

Лот 2: Набавка роба за потребе чајне кухиње 
Административне службе општине Бијељина током 
2007. године 

Лот 3: Набавка роба за одржавање хигијене 
просторија и објаката Административне службе 
општине Бијељина током 2007. године 

Лот 4: Набавка погонског горива и пратећих 
погонских деривата Административне службе општине 
Бијељина током 2007. године

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 250.000,00 КМ.

Буџетске ставке са које се обезбјеђују финансијска 
средства су: Уговорене услуге, набавка материјала и 
трошкови горива, број потрошачке јединице 0005240, 
економски кодови 613900,613400 и 613500.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК и предвиђено је закључивање 
оквирног споразума.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.04.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2007. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга је ЛОТ1, ЛОТ 3 
и ЛОТ 4 је најнижа цијена а за ЛОТ 2:

- цијена ............................................................ 70 бодова
- оцјена комисије након дегустације безалкохолних 

напитака  ...................................................... 30 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-70/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр: ОП-25/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП-
25/07.

II

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

Набавка роба за потребе јавне кухиње

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 40.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Јавна кухиња, број потрошачке јединице 
0005301, економски код 614200.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК и предвиђено је закључивање 
оквирног споразума.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 10.04.2007. године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.12.2007. године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег добављача су:

- Цијена ........................................................... 80 бодова
- Услови плаћања ........................................... 20 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-71/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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На основу 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), члана 72. Закона 
о локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о набавци роба, вршењу 
услуга и уступању радова (“Сл. гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05), начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА бр: ОП-дс-30/07

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП-
дс-30/07.

Члан 2.

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
набавка следећих РОБА:

- НАБАВКА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА -

Члан 3.

Предвиђени максимални износ БРУТО 
СРЕДСТАВА (са ПДВ) за реализацију предметне јавне 
набавке је до 3.001,00 КМ.

Члан 4.

Поступакјавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

Члан 5.

Предвиђени рок за испоруку роба је до 10.02.2007. 
године.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: Набавка материјала, број 
потрошачке јединице 0005240, економски код 613 400.

Члан 7.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-51/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 31.01.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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), члана 72. Закона 
о локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 

42/05) и члана 13. Правилника о набавци роба, вршењу 
услуга и уступању радова (“Сл. гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05), начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
ОПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА бр: ОП-дс-31/07

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП-
дс-31/07.

Члан 2.

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
набавка следећих РОБА и УСЛУГА:

- НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЈЕЛОВА ЗА 
ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ ШКОДА ФЕЛИЦИЈА И 
УГРАДЊА ИСТИХ -

Члан 3.

Предвиђени максимални износ БРУТО СРЕД-
СТАВА (са ПДВ) за реализацију предметне јавне 
набавке је до 251,00 КМ.

Члан 4.

Поступак јавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

Члан 5.

Предвиђени рок за испоруку роба и реализацију 
услуга је одмах.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: Набавка материјала, број 
потрошачке јединице 0005240, економски код 613 400.

Члан 7.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-52/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 31.01.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
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услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
ОПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр: ОП-02/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП-
02/07.

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
набавка следећих услуга: Пружање услуга ручка/вечере 
током 2007.године и то:

Лот 1: Пружање услуга ручка/вечере током 2007.
године из фонда репрезентације за госте, званичнике 
институција и организација и друга лица којима се 
указује гостопримство у ресторану чија се локација 
налази у ужем центру града Бијељине.

Лот 2: Пружање услуга ручка/вечере током 2007.
године из фонда репрезентације за госте, званичнике 
институција и организација и друга лица којима се 
указује гостопримство у ресторану који посједује 
препознатљиву амбијенталну вриједност и налази се на 
територији општине Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 40.000,00 КМ.

Буџетске ставке са које се обезбјеђују финансијска 
средства су корисничке ставке.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК и предвиђено је закључивање 
оквирног споразума.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 10.04.2007. године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2007. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга је

ЛОТ 1: 
- цијена ............................................................ 40 бодова
- удаљеност локације од зграде општине ... 40 бодова
- атрактивност и квалитет услуге ............... 20 бодова

ЛОТ 2:
- цијена ............................................................ 50 бодова
- атрактивност локације и објекта ............... 50 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-68/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу 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 ), члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. ОП-05/07

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОП-
05/07.

II

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

Набавка рачунарске опреме, резервних дијелова 
и потрошног материјала за рачунарску опрему током 
2007. године

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
зареализацијујавне набавке је 70.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Набавка опреме за Административу службу 
и Скупштину општине, број потрошачке јединице 
0005240, економски код 821300.

IV

За предметну јавну набавку услуга спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК и предвиђено је закључивање 
оквирног споразума.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 10.04.2007. године, а крајњи рок 
завршеткаје 31.12.2007. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга је
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- Вриједност јединичних цијена .................. 80 бодова
- Услови плаћања ........................................... 20 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-69/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 
и 19/05) и члана 41. Правилника о поступку набавке 
роба, вршењу услуга и уступању 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 број : ЈНИН-01/06

I

За потребе Одјељења за јавне набавке, инвестиције 
и надзор спроведен је отворени поступак јавне набавке 
услуга “Обављање стручних послова на реализацији 
инвестиционих програма уређења грађевинског земљишта 
и изградње објеката нискоградње и високоградње на 
подручју општине Бијељина у 2007. и 2008. години.

II 

Након објављеног отвореног поступка јавне 
набавке пријавили су се следећи понуђачи:

- ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА”, Бијељина

- ДОО “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТО-
ВАЊВ”, Бијељина

III

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да обје понуде испуњавају опште услове из тендера, 
те се приступило вредновању истих, без обзира што 
нема три одговарајуће понуде из разлога:

- Одабрани отворени поступак је на најтранспа-
рентнији начин пружио прилику за давање понуда 
свим потенцијалним понуђачима у БиХ па и шире,

- Природа услуга је таква да оне нису једнократна 
испорука него континуирана обавеза, кроз оквирни 
споразум у периоду трајања од двије године 
и реализоват ће се из дана у дан, те захтјевају 

физичко присуство извршилаца у граду Бијељини, 
па обзиром на такву специфичност врло је тешко 
за тражене услуге пронаћи спремног извршиоца 
чије је сједиште ван града Бијељине. Доказ за ово 
је да су тендерску документацију откупила четири 
понуђача, а да су пристигле само од два понуђача и 
то оба са територије општине Бијељина

- У складу са претходним, понављање поступка у 
новом наврату из претходно наведених разклога 
и са изузетно високим степеном извјесности неће 
обезбједити број одговарајућих понуда већи од двије.

IV

Након извршеног вредновања, а на основу 
ритеријума-економски најповољнија понуда:

- понуђена цијена,
- квалификациона структура,
- рефернс листа,

оцијењено је да је најповољнији понуђач:
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 

ГРАДА”, Бијељина

V

Против ове одлуке може се уложити приговор у 
року од 5 дана од дана пријема исте.

VI

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у “ Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-1304/06                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”,број: 101/04 и 42/05), на осноову члана 
38. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 и 
24/06) и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 
1/07), Начелник општине д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА

I

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
извршена је набавка додатних радова и то извођење 
недвиђених и додатних радова на доградњи постојећег 
објекта гимназије

“Филип Вишњић” у Бијељини, путем 
преговарачког поступка без објављивања обавјештења 
о набавци.
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II

На преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења за набавку додатних радова који се односе 
на извођење недвиђених и додатних радова на доградњи 
постојећег објекта гимназије “Филип Вишњић” у 
Бијељини, набавка ДД-03/07, позван је, сходно закону,

извођач радова из основног уговора број: 02.370-
588/06 од 29.06.2006.године, ДОО “ПЕРИЋ” Бијељина.

III

Након разматрања понуде и вођења преговарачког 
процеса за радове из члана 2. установљена је бруто 
цијена у износу од 52.622,76 КМ.

IV

Понуда извођача из члана 2. ове одлуке, узета је за 
прихватљиву.

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-40/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.02.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 20. Правилника о стамбеном 
збрињавању породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 103/03) и члана 51. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н и о 
ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I
У Стамбену комисију за борачко-инвалидску 

заштиту општине Бијељина именују се:
1.  ДРАГАН БОЖИЋ, предсједник,
2.  РАДА ДРИНИЋ,члан,
3.  МИЛО РАДПАНИЋ.члан,
4.  ЖАРКО РАДИЋ.члан,
5.  МИЛОРАД ЈОВИЋ.члан,
6.  ЂОРЂО ВУЈАНОВИЋ, члан и
7.  ДУШАН МАРКОВИЋ.члан.

II

Задатак Комисије је да спроведе поступак и утврди 
листе приоритета сагласно одредбама Правилника о 
стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида и Програма потпуног стамбеног 
збрињавања породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида - потпројекат за 2006. годину.

Ш

Административне, стручне и техничке послове 
за потребе Стамбене комисије за борачко-инвалидску 
заштиту обављаће Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту Административне службе општине Бијељине.

IV

Доношењем овог рјешења престаје важити 
Рјешење о формирању комисије за рјешавање стамбених 
питања породица погинулих бораца и инвалида рата, 
број 02.111-330/05, од 6. јуна 2005. године.

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-111-10/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30.01.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 5. став 3. Упутства о раду 
Комисије за интерну контролу, књиговодствено 
евидентирање и трошење средстава (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 27/06), Комисија за интерну 
контролу, књиговодствено евидентирање и трошење 
средстава на сједници одржаној дана 24. јануара 2007. 
године, донијела је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИНТЕРНУ 
КОНТРОЛУ, КЊИГОВОДСТВЕНО 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 1.

Овим Пословником, а у складу са Упутством о 
раду Комисије за интерну контролу, књиговодствено 
евидентирање и трошење средстава (у даљем тексту: 
“Упутство”), уређују се питања одржавања сједница 
Комисије, распореда и подјеле послова између чланова 
Комисије, начин доношења закључака и препорука 
Комисије, као и друга питања од значаја за ефикасан и 
правилан рад Комисије.

Члан 2.

Сједнице Комисије одржавају се сваке сриједе са 
почетком у 13,00 часова.

Изузетно, а из нарочито оправданих разлога, 
предсједник Комисије може одредити други термин 
одржавања сједнице али је дужан о томе писмено 
обавијестити сваког члана Комисије.

Сваки члан Комисије је дужан да један дан прије 
одржавања сједнице потврди свој долазак. У случају 
спријечености, дужан је писменим путем обавијестити 
предсједника Комисије о разлозима одсуства.
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Члан 3.

Сједница Комисије може се одржати ако сједници 
присуствује већина чланова Комисије.

На сједници Комисија: усваја план и програм рада, 
врши додјељивање дужности члановима Комисије, 
утврђује нацрт извјештаја о извршеној контроли, 
разматра примједбе на нацрт извјештаја и утврђује текст 
коначног извјештаја са закључцима и препорукама, 
разматра и прати извршење препорука и обавља друге 
послове, у скалду са Упутством, овим Пословником и 
другим актима.

Комисија ради на принципу усаглашавања, а 
издвојена мишљења чланова Комисије уносе се у 
записник о раду.

Сматра се да су акти из дјелокруга рада Комисије 
усвојени, ако постоји усаглашено мишљење већине 
чланова Комисије.

Члан 4.

Сједници Комисије предсједава предсједник 
Комисије који се стара о одржавању реда на сједници и 
примјени одредаба овог Пословника.

Предсједник Комисије се стара чувању и заштити 
документације која настаје у раду Комисије, потписује 
појединачне акте Комисије и обавља друге послове, 
у складу са Упутством, овим Пословником и актима 
Комисије.

Члан 5.

На свакој сједници одређује се секртетар 
Комисије који сачињава записник о раду те обавља 
административне послове за потребе Комисије.

Сваки записник о раду Комисије, који је саставни 
дио радне документације, треба да садржи следеће 
основне елементе:

- вријеме и мјесто одржавања сједнице,
- присутност чланова Комисије,
- разматрана тематска питања,
- коментаре и закључке о обављеним пословима и 

о сачињавању извејштаја.
Текст записника усваја Комисија, а потписују га 

предсједник и секретар Комисије.

Члан 6.

Чланови Комисије су дужни да учествују у њеном 
раду, да повјерене послове обављају законито, савјесно 
и ефикасно.

С обзиром да чланови Комисије не могу обављати 
спровођење контролних поступака из дјелокруга свог 
радног мјеста у Администартивној служби, сваки 
члан Комисије је дужан да се, приликом додјељивања 
дужности, изјасни о пословима које обавља у оквиру 
свог радног мјеста.

Члан 7. 

Прије сваке контроле обављају се следеће 
припремне радње:

- за сваки планирани преглед сачињавају се 

оперативни поступци, у складу са чланом 12. Упутства,
- најављује контрола непосредном руководиоцу 

организационе јединице у којој ће се вршити преглед, 
најмање пет дана прије почетка контроле.

Члан 8.

Комисија ради тимски и при свакој контроли 
учествоваће најмање два члана Комисије.

Током трајања контроле воде се службене 
забиљешке, врши непосредни увид у документацију, по 
потреби, траже неопходна образложења и објашњења 
од одговорних лица организационе јединице у којој 
се врши контрола, врши попис документације у коју 
је извршен увид и обављају други послови везани за 
односну контролу.

Члан 9.

О извршеној контроли сачињава се нацрт 
извјештаја на основу кога се усваја коначан извјештај, у 
складу са одредбама овог Пословника.

Прије усвајања коначног извјештаја, са 
непосредним руководиоцем органиазционе јединице 
у којој се врши контрола, усагласиће се утврђено 
чињенично сгање у року од пет дана од дана достављања 
нацрта извјештаја.

Члан 10

Комисија је дужна да се изјасни, у случају 
примједби на нацрт извјештаја. Изјашњење Комисије се 
уноси у текст коначног извјештаја.

Члан П.

Коначни извјештај садржи назначење субјекта и 
предмета контроле, опис утврђеног чињеничног стања, 
закључке и препоруке Комисије.

Коначан извјештај разматрају и својим потписом 
одобравају сви чланови Комисије.

Коначни извјештај се доставља непосредном 
руководиоцу организационе јединице у којој је 
извршена контрола и Начелнику општине, у року од три 
дана од дана усвајања на сједници Комисије.

Члан 12.

Питања која нису уређена овим Пословником могу 
се уређивати посебним закључцима Комисије, у складу 
са Упутством.

Члан 13.

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

Број: 02-111/1-1/07       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бијељина, 24. јануар 2007. године               Солдо Хермина с.р.
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