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ГОДИНА XLIV       04. април 2008. ГОДИНЕ БРОЈ 10/2008

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА бр.ДД-24-24-аЗ/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД-24-24-аЗ/07

II

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

Облагање степеница и пода гранитним плочама 
на Центру за високо образовање у Бијељини Анекс III 
Уговора бр. 02-054-60/03 од 17.07. 2003. године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 85.000,00 КМ односно 
НЕТО 72.649,57 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Инвестиције у високошколске установе, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 210.

IV

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

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је 
15.07.2008. године.

VI

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

VII

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-404-100/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27.03.2008. године Мићо Мићић с. р.

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -06 (ц1, 2 лота)/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем:СКП -06 (ц1, 2 лота)/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова: Изградња 
водоводне мреже у мјесним заједницама на подручју 
општине Бијељина Лот 1: Изградња водоводне мреже у 
МЗ Дворови - насеље Рудине Лот 2: Изградња водоводне 
мреже у МЗ Јања- улица Меше Селимовића и Браће 
Лазића

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је за лот 1: 180.000,00 КМ 
(Министарство за избјегла и расељена лица суфинансира 
овај лот у износу од 44.500,00 КМ, а разлику до 
180.000,00 финансира Општина Бијељина) и за лот 
2:55.000,00 КМ (Суфинансирање- Министарство за 
избјегла и расељена лица суфинансира овај лот у износу 
од 35.500,00 КМ, а разлику до 55.000,00 КМ финансира 
Општина Бијељина).
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Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у 
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице: 
0005170, економски код: 821600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.05. 2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 15.06.2008.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-103/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.03.2008. године Мићо Мићић с. р.

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -21/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: СКП - 21/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Испитивање 
квалитета и дебљина свих слојева коловозних 
конструкција током грађења до 31.12.2008.године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 40.000,00 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: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити одмах након окончања поступка, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2008.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-102/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.03.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
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Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ОП -13/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: ОП - 13/08

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
јавна набавка услуга: Пружање услуга ручка/вечере 
током 2008. године из фонда репрезентације за госте, 
званичнике институција и организација, и другим 
лицима којима се указује гостопримство у ресторанима 
на подручју општине Бијељина

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 55.000,00 КМ (НЕТО 
47.008,55 КМ).

Буџетске ставке са којих се обезбјеђују 
финансијска средства су:

21.500,00 КМ (бруто): Трошкови репрезентације, • 
број потрошачке јединице: 0005120, економски 
код: 613 900.
1.500,00 КМ (бруто): Непоменуте услуге-• 
материјални трошкови службе, број потрошачке 
јединице: 0005140, економски код: 613 900)
1.500,00 КМ (бруто): Непоменуте услуге-• 
материјални трошкови службе, број потрошачке 
јединице: 0005170, економски код: 613 900)
1.500,00 КМ (бруто): Непоменуте услуге-• 
материјални трошкови службе, број потрошачке 
јединице: 0005180, економски код: 613 900)
1.500,00 КМ (бруто): Непоменуте услуге-• 
материјални трошкови службе, број потрошачке 
јединице: 0005130, економски код: 613 900)
1.500,00 КМ (бруто): Непоменуте услуге-• 
материјални трошкови службе, број потрошачке 
јединице: 0005210, економски код: 613 900)
20.000,00 КМ (бруто): Трошкови репрезентације, • 
број потрошачке јединице: 0005110, економски 
код: 613 900.
1.500,00 КМ (бруто): Непоменуте услуге-• 
материјални трошкови службе, број потрошачке 
јединице: 0005220, економски код: 613 900)
1.500,00 КМ (бруто): Непоменуте услуге-• 
материјални трошкови службе, број потрошачке 
јединице: 0005160, економски код: 613 900)
1.500,00 КМ (бруто): Непоменуте услуге-• 
материјални трошкови службе, број потрошачке 
јединице: 0005150, економски код: 613 900)
1.500,00 КМ (бруто): Непоменуте услуге-• 
материјални трошкови службе, број потрошачке 
јединице: 0005240, економски код: 613 900)

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворени 
поступак са закључивањем оквирног споразума са осам 
понуђача.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од маја 2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2008.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-101/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.03.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -16/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: СКП - 16/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Редовно 
одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на 
подручју општине Бијељина до 01.04.2009.године
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III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 35.000,00 КМ односно 
НЕТО 30.000,00 КМ.

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

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити одмах након окончања поступка, а крајњи рок 
завршетка је 01.04.2009.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-104/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.03.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72.3акона о локалној 
самоуправи(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -н-4/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - н-4/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова: Одводња 
површинских вода у ул Српске добровољачке гарде у 
Бијељини

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 27.500,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за финансирање комуналне 
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170, 
економски код: 613 300.

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.04.2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 30.04. 2008.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача биће исказани у посебном 
дијелу тендерске документације.

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: 02-404-105/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.03.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 
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БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА бр.ДД-24-18-а1/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД-24-18-а1/07

II

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

Непредвиђени радови на адаптацији и санацији 
ОШ”Стеван Немања” у Средњој Чађавици Анекс 1 
Уговора бр. 02-404-296/07 од 11.12.2007.године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 14.160,00 КМ односно 
НЕТО 12.102,00 КМ.

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

IV

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

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је 
15.04.2008. године.

VI

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

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-108/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 02.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ОП -48/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: ОП - 48/08

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
јавна набавка услуга:

Пружање услуга стручног усавршавања службе-
ника Административне службе општине Бијељина 
током 2008. године-организовање сертификованог 
курса за рад на рачунару „Стручно оспособљавање из 
области информатике по програму за ECDL сертификат 
за раднике Административне службе општине 
Бијељина”

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 25.000,00 КМ (НЕТО 
21.367,52 КМ) .

Буцетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге, број потрошачке 
јединице: 0005240, економски код: 613 900.

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од априла 2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2008.године.

VI

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

VII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-109/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -36(2 лота)/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - 36(2 лота)/08

II

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

Изградња паркинг простора иза зграде предузећа 
„Град” у Бијељини-преостале фазе

Лот 1: Израда кишне и фекалне канализације 
на локацији паркинга иза зграде предузећа „Град” у 
Бијељини 

Лот 2: Изградња јавне расвјете и набавка и 
уградња опреме за управљање радом улазно-излазних 
рампи и паркинга на локацији паркинга иза зграде 
предузећа”Град”у Бијељини

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 100.000,00 К за Лот 1 и 
50.000,00 КМ за Лот 2.

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

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.06.2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 01.10.2008.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-110/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

БР.ДД-24-18-а1/07 бр.02-404-108/08  
од 02.04.2008.године

I

Члан V се мијења и то: Умјесто „ Накнадни и 
крајњи рок завршетка посла је 15.04.2008.године” 
стајаће „Накнадни и крајњи рок завршетка радова је 10 
календарских дана од дана потписивања уговора. “

II

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-108/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ОП-25/08

I

У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума, а која 
се односи на набавку роба:

Набавка свјежег и конзервираног воћа и поврћа и 
осталих роба за потребе јавне кухиње општине Бијељина 
током 2008.године, сходно Закону о јавним набавкама, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

- Д.О.О.”АБН”, Велика Обарска - Бијељина
- Земљорадничка задруга “Бијељина”
-  Д.О.О. “Грађапромет”, Бијељина

II

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

III

Комисија је на основу критеријума дефинисаног 
као најнижа цијена извршила вредновање и сачинила 
ранг листу на следећи начин:

р.бр. Назив или шифра понуђача Укупно бодова РАНГ
1. Д.О.О.”АБН”, Велика Обарска-Бијељина 66,36 бодова 1.
2. Земљорадничка задруга “Бијељина” 78,53 бодова 2.
3. Д.О.О.Трађапромет” Бијељина 85,455 бодова 3.

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за робе 
из члана I:

ДОО “АБН”, ВЕЛИКА ОБАРСКА - БИЈЕЉИНА

IV

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

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-42/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.03.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05 и 70/06) и члана 39. Правилника о 
јавној набавци роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број:01/07), Начелник општине  
д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ
И ВИШКОВА РАДОВА број: ДД-19-а1/07

I

На преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења за набавку непредвиђених и вишкова 
радова која се односи на:

Извођење непредвиђених и вишкова радова на 
реконструкцији и санацији Дома културе у Јањи Анекс I 
Уговора број:02-404-216/07 од 09.10.2007.године, позван 
је сходно Закону, извођач радова из основног уговора 
ДОО “ОЈЛЕ” Јања - Бијељина.

II

Након разматрања понуде понуђача ДОО “ОЈЛЕ”, 
Јања - Бијељина број:02/10-269/08 од 24.03.2008.
године, установљено је да иста испуњава услове 
тражене тендерском документацијом. Након вођења 
преговарачког поступка за набавку непредвиђених и 
вишкова радова из члана I ове Одлуке. прихваћена је 
коначна цијена понуђача у бруто износу од: 21.044,40 
КМ.

III

Против ове одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси у року од пет дана од дана пријема исте.
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Приговор се подноси писмено Начелнику 
општине, а може се изјавити и усмено 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: 02-404-76/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.03.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ОП-22/08

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци а која се односи на јавну набавку роба : Набавка 
цвијеће и вијенаца за потребе Административне службе 
општине Бијељина током 2008.године, сходно Закону 
о јавним набавкама, понуду су доставили следећи 
понуђачи:

Д.О.О.”ПЛОДО РАЗМЈЕНА”, Бијељина
СТР “МИМОЗА”, Бијељина

II

Након разматрања достављене понуде установљено 
је да следећа понуда испуњава услове прописане 
тендерском документацијом:

- Д.О.О.”ПЛОДО РАЗМЈЕНА”, Бијељина

Док понуда понуђача Д.О.О.’МИОМОЗА”, 
Бијељина не испуњава услове јер нису дооставили 
следећу тражену документацију: Увјерење о плаћеним 
доприносима, потврду о регистрацији код надлежне 
пореске управе, потврду о регистрацији ПДВ обвезника, 
рјешење о упису судски регистар и потврду пословне 

банке да је понуђач солвентан. Након извршеног 
вредновања а на основу критеријума дефинисаног као 
најнижа цијена оцјењено је да је најповољнији понуђач 
за предметне робе следећи:

Д.О.О. “ПЛОДО РАЗМЈЕНА”, БИЈЕЉИНА са 
понуђеном цијеном у бруто износу од: 8.290,00 КМ

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-46/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 01.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ОП-30/08

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци а која се односи на јавну набавку услуга : 
Услуге антивирусне заштите информационог система 
Административне службе општине Бијељина, сходно 
Закону о јавним набавкама, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

“ЛАНАКО”, компијутери и комуникације, • 
Бања Лука
МП “PANTA REI”, Бијељина• 
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II

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

III

Комисија је извршила вредновање на основу 
критеријума најнижа цијена на следећи начин:

р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност 
понуде (КМ)

1. “ЛАНАКО”, компијутери и комуникације Бања Лука 2.249,56 КМ
2. МП “РАЖА КЕГ, Бијељина 7.546,90 КМ

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за услуге 
из члана I:

“ЛАНАКО”, компијутери и комуникације 
Бања Лука, са понуђеном цијеном у бруто износу од:

2.249,56 КМ

IV

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

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-78/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 01.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о лаокалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС”, БРОЈ:101/04 и 42/05), 
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СО-01/08

I

У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума са 
два понуђача, а који се односи на јавну набавку 
услуга: Телевизијско емитовање свих обавјештења 
и огласа Начелника општине, Предсједника СО-е и 
Административне службе општине Бијељина током 2008. 
и 2009.године, понуде су доставили следећи, понуђачи:

Д.О.О. РТВ “БН”, Бијељина• 
Д.О.О. “АСТРА МЕДИА” (ТВ АРЕНА)• 

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да исте испуњавају услове из тендерске документације. 
На основу критеријума дефинисаних као:

1. Понуђена цијена - 40 бодова
Подкритеријуми:

јутарњи програм - по 1 секунди• 
до 16:00сати - по 1 секунди• 
од 16:00 - 19:25 сати - по 1 секунди• 
од 20:00 - 22:30 сати - по 1 секунди• 
од 22:30 - 00:00 сати - по 1 секунди• 
субота и недеља - по 1 секунди• 

2. Проценат заступљености информација са 
подручја општине Бијељина у оквиру редовног 
дневног програма - 60 бодова

Извршено је вредновање на следећи начин:
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1. Д.О.О. РТВ “БН”
Бијељина 4,68КМ 3,51КМ 5,85КМ 4,68КМ 3,51КМ 4,68КМ

2.
Д.О.О. “АСТРА 
МЕДИА”
(ТВ АРЕНА)

0,58КМ 1,17КМ 2,34КМ 2,34КМ 1,17КМ
Исто као и

радним
данима

III

На основу извршеног вредновања сачињена је ранг 
листа на следећи начин:

Назив понуђача Укупан број поена РАНГ
Д.О.О. “АСТРА МЕДИА” (ТВ АРЕНА) 52,22 1.

Д.О.О. РТВ “БН” Бијељина 47,78 2.

IV

На основу извршеног вредновања и Записника о 



Број 10   -   Страна 198 Службени гласник Општине Бијељина 04. 04. 2008.

неприхватању препоруке Комисије Начелника општине 
број:02-404-25/08 од 27.03.2008.године, одлучено је да 
ће се оквирни споразум за услуге из члана I ове Одлуке 
закључити са следећим понуђачима:

Д.О.О. РТВ “БН” Бијељина и
Д.О.О. “АСТРА МЕДИА” (ТВ АРЕНА), Бијељина

V

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.

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-25/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 01.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број: ОП-04/08

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку радова:

 Извођење радова на рестаурацији уличних фасада 
са постављањем декоративног освјетљења на згради 
општине Бијељина на Тргу Петра I Карађорђевића у 
Бијељини, понуде су доставили следећи понуђачи:

А.Д. “Грађење” Источно Сарајево• 
Д.О.О.”Финал пром” Бијељина• 
Д.О.О.”Бук-промет” Бијељина• 
Д.О.О.”Зидар Живановић” Доња Трнова• 

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде:

А.Д. “Грађење” Источно Сарајево• 
Д.О.О.”Бук-промет” Бијељина• 
Д.О.О.”Зидар Живановић” Доња Трнова• 

док понуда понуђача Д.О.О. “Финал - пром” 
Бијељина, не испуњава услове прописане тендерском 
документацијом, јер нису доставили Увјерење о 
плаћеним доприносима за ПИО и Увјерење о плаћеним 
доприносима за здравство не старије од три мјесеца.

III

На основу критеријума дефинисаних као:

Понуђена бруто цијена1.   . . . . . . . . . . . . . . .80 бодова
Рок извођења радова2.   . . . . . . . . . . . . . . . . .10 бодова
Начин плаћања3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 бодова

Извршено је вредновање и сачињена табела 
бодовања са ранг листом на следећи начин:
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1. Д.О.О. “Бук-промет”
Бијељина

35,75
204.583,93КМ

3.55
80 дана

2,31
(30 дана по 
окончаној
ситуацији)

41,61 1.

2. А.Д. “Грађење”
Источно Сарајево

28,95
295.469,01КМ

3,36
85 дана

2,31
(25 дана по 
окончаној 
ситуацији)

34,62 2.

3.
Д.О.О. ”Зидар 
Живановић”
Доња Трнова

15,30
478.166,79КМ

3,09
92 дана

5,38
(60 дана по 
окончаној 
ситуацији)

23,77 3.

IV

На основу извршеног вредновања оцијењено је 
да је најповољнији понуђач за радове из члана I ове 
Одлуке:

Д.О.О. “БУК - ПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
204.583,93КМ

V

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема
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Приговор се подноси писмено Начелнику 
општине, а може се изјавити и усмено на записник код 
овог органа.

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-36/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о лаокалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), 
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СКП-44-08

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, а која се односи на набавку радова: Извођење 
радова на изградњи Прве етапе Друге фазе фекалне 
канализације у граду Бијељина, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

ДОО „Бијелић градња” Брчко-Дистрикт• 
ДОО „Хидро коп” Бања Лука• 
ДОО „Инстел” Бијељина• 
ДОО „Хигра” Бијељина• 

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде испуњавају услове из 
тендерске документације, осим понуде ДОО “Бијелић 
градња” Брчко-Дистрикт, јер јој недостаје гаранција за 
озбиљност понуде, гдје је након извршеног поступка 
вредновања а на основу задатих критеријума:

понуђена цијена• .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60 бодова
рок градње и услови за почетак радова•   10 бодова
услови и начин плаћања•   .  .  .  .  .  .  .  .  20 бодова
гарантни рок• .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 бодова

утврђена збирна табела бодовања.

Понуђач Понуђена 
цијена

Рок 
извођења

Начин 
плаћања

Гарантни 
рок УКУПНО

ДОО “Хигра”
Бијељина 60,00 10,00 20,00 10,00 100,00

ДОО “Инстел”
Бијељина 56,92 10,00 18,00 8,00 92,92

ДОО “Хидро 
коп”

Бања Лука
56,68 8,00 18,00 6,00 88,68

и ранг листа:

р/бр Понуђач Вриједност

1. ДОО “ХИГРА”
БИЈЕЉИНА 3.790.910,75 КМ

2. ДОО “ИНСТЕЛ”
БИЈЕЉИНА 3.996.381,68 КМ

3. ДОО “ХИДРО-КОП”
БАЊА ЛУКА 4.012.760,87 КМ

III

На основу свега наведеног утврђено је да је 
најповољнији понуђач:

ДОО “ХИГРА” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
3.790.910,75 КМ

IV

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.

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-31/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 03.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
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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 УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СКП -15
(4 лот-а)/08

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку услуга : 
Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских 
путева и градских макадамских улица на подручју 
општине Бијељина

За Лот 1: Одржавање - пошљунчавање локалних 
макадамских путева - источни дио општине Бијељина, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина• 
Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина• 
Д.О.О.”Омега СМ”, Јоховац• 
ПГП “Градитељ”, Бијељина• 

За Лот 2: Одржавање - пошљунчавање локалних 
макадамских путева - западни дио општине Бијељина, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина• 
А.Д. Водопривредно предузеће “Семберија”, • 
Бијељина
Д.О.О.”Бук-промет”, Бијељина• 
Д.О.О.’”Омега СМ”, Јоховац• 
ПГП “Градитељ”, Бијељина• 

За Лот 3: Одржавање - пошљунчавање локалних 
макадамских путева - сјеверни дио општине Бијељина, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина• 
А.Д. Водопривредно предузеће “Семберија”, • 
Бијељина
Д.О.О.”Бук-промет”, Бијељина• 
Д.О.О.’”Омега СМ”, Јоховац • 
ПГП “Градитељ”, Бијељина• 

За Лот 4: Одржавање - пошљунчавање градских 
макадамских улица, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина• 
А.Д. Водопривредно предузеће “Семберија”, • 
Бијељина
Д.О.О.”Бук-промет”, Бијељина• 
Д.О.О.’”Омега СМ”, Јоховац• 
ПГП “Градитељ”, Бијељина• 

II

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

На основу критеријума - најнижа цијена 
одговарајуће понуде извршено је вредновање и сачињена 
ранг листа на следећи начин:

Лот 1:

Назив понуђача Вриједност понуде  
са ПДВ-ом РАНГ

Д.О.О. ”Омега СМ” Јоховац 93.746,70 КМ 1.
ПГП “Градитељ” Бијељина 97.049,04 КМ 2.

А.Д. ”Бијељина пут” Бијељина 107.578,50 КМ 3.
Д.О.О. ”Бук-промет” Бијељина 111.205,00 КМ 4.

Лот2:

Назив понуђача Вриједност понуде  
са ПДВ-ом РАНГ

ПГП “Градитељ” Бијељина 97.642,44 КМ 1.
Д.О.О. ”Бук-промет” Бијељина 127.905,00 КМ 2.
А.Д. ”Бијељина пут” Бијељина 156.094,50 КМ 3.

Водопривредно предузеће 
а.д.”Семберија” 163.577,70 КМ 4.

Д.О.О.”Омега СМ” Јоховац 173.339,00 КМ 5.

Лот 3:

Назив понуђача Вриједност понуде  
са ПДВ-ом РАНГ

Д.О.О. ”Бук-промет” Бијељина 36.880,00 КМ 1.
ПГП “Градитељ” Бијељина 40.436,60 КМ 2.

А.Д. ”Бијељина пут” Бијељина 48.072,00 КМ 3.
Водопривредно предузеће 

а.д.”Семберија 52.743,60 КМ 4.

Д.О.О.”Омега СМ” Јоховац 58.750,00 КМ 5.

Лот4:

Назив понуђача Вриједност понуде  
са ПДВ-ом РАНГ

ПГП “Градитељ” Бијељина 49.290,93 КМ 1.
А.Д.”Бијељина пут” Бијељина 61.735,00 КМ 2.
Д.О.О.”Бук-промет” Бијељина 63.125,00 КМ 3.

Водопривредно предузеће 
а.д.”Семберија 76.259,43 КМ 4.

Д.О.О.”Омега СМ” Јоховац 107.874,00 КМ 5.

III

На основу извршеног вредновања оцијењено је да 
је најповољнији понуђач следећи:

За Лот 1: Одржавање - пошљунчавање локалних 
макадамских путева - источни дио општине Бијељина:

Д.О.О. “ОМЕГА СМ”, ЈОХОВАЦ
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
93.746,70 КМ
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За Лот 2: Одржавање - пошљунчавање локалних 
макадамских путева - западни дио општине Бијељина:

ПГП “ГРАДИТЕЉ”, БИЈЕЉИНА
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
97.642,44 КМ

За Лот 3: Одржавање - пошљунчавање локалних 
макадамских путева - сјеверни дио општине Бијељина:

Д.О.О. “БУК-ПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
36.880,00 КМ

За Лот 4: Одржавање - пошљунчавање градских 
макадамских улица:

ПГП “ГРАДИТЕЉ”, БИЈЕЉИНА
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
49.290,93 КМ

IV

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

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-48/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.04.2008. године Мићо Мићић с. р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број: 
101/04, 42/05 и 118/06), члана 3. и у вези члана 61. став 
2. Закона о уређењу простора (“спод тачка б и ц и члана 
10. тачка 2. Закона о урђењу простора (“Службени 
листРС”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 3/07), а у вези са 
чланом51. Закона о заштити животне средине Републике 
Српске, (“Службено гласник РС”, број: 53/02) и члана 
51. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06.), Начелник 

општине Бијељина, дана 28. фебруара 2008 године 
д о н и о  је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ 
ОДБОРА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ЕКОЛОШКОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА-ЛЕАП

I

Именује се Координациони одбора за провођење 
локалног еколошког акционог плана - ЛЕАП општине 
Бијељина, у саставу:

Драган Ђурђевић, 1. 
предсједник Скупштине општине Бијељина
мр Брано Благојевић 2. 
Дирекција за воде
дипл инг.агрономије Стеван Месаревић 3. 
невладина организација “Сунцокрет”
дипл. инг.филозофије Салем Чорбо4. 
невладина орг. “Повратак и самоодрживи 5. 
опстанак”
дипл. инг. машинства Драгослав Николић 6. 
АД “Водовод и анализација”
мр Босиљка Стојановић7. 

“Термоелектрана”, Угљевик8. 
дипл. инг. Драгиша Секула 9. 
Ваздухопловни завод “Орао”
др Зоран Дакић 10. 
Медицински центар Бијељина
дипл инг. машинства Михајло Несторовић 11. 
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”, 
Бијељина
мр Слободан Трифковић, 12. 
невладина организација “Заштита животне 
средине и одрживи развој”
дипл. инг. архитектуре Бранка Благојевић, 13. 
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”, 
Бијељина

II

Задатак Одбора је да проводи Локални еколошки 
акциони план општине Бијељина - ЛЕАП и да заједно 
са Административном службом општине Бијељина 
-Одјељењем за стамбено комуналне послове, најмање 
једном годишње поднесе извјештај Скупштини општине 
о провођењу ЛЕАП-а, као и да сходно “Закону о заштити 
животне срсдине”, сваке двије године Скупштини 
општине поднесе извјештај о реализацији ЛЕАП-а..

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-370-176/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.02.04.2008. године Мићо Мићић с. р.
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 На основу рјешења број 02/3-372-6/08-140 од 
18.03.2008. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број: 140 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ЛАКИ” БИЈЕЉИНА,  Ул. Меше 
Слимовића 28а, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: 
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде 

“Лаки” Ул. Меше Слимовића 28а, Бијељина
 Оснивачи: 8 етажни власник зграде. 
 Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 
етажних власника. Заједница у правном промету иступа 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 
 Заступа: Цвејетковић Лако, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-6/08-140                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 18.03.2008. године                                                Цамић Изет с.р.
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