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ГОДИНА XLIV     25. фебруар 2008. ГОДИНЕ БРОЈ 5/2008

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC” бр. 101/04 и 42/05) и члана 5. 
Правилника о поступку директног споразума (“Сл. 
гласник општине Бијељина”, број: 1/07), Начелника 
општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СО-
ДС-01/08.

II

За потребе Скупштине општине вршиће се набавка 
сљедећих УСЛУГА:

- УСЛУГЕ ФОТОГРАФИСАЊА И ИЗРАДЕ 
ФОТОГРАФИЈА -

III

Предвиђени максимални износ НЕТО 
СРЕДСТАВА    за реализацију предметне јавне набавке 
је 300,00 KM .

IV

Поступак јавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

V

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: Трошкови обиљежавања 
манифестација - значајни датуми, број потрошачке 
јединице 0005110, економски код 613 900.

VI

Предвиђени рок реализације набавке је 15.02.2008.
године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-40/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -24/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП - 24/08

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
јавна набавка роба: Набавка роба за одржавање хигијене 
просторија и објеката Административне службе

општине Бијељина током 2008.године

III

Предвиђени  максимални  износ  БРУТО  средстава 
за реализацију јавне  набавке је 25.000,00 KM (НЕТО 
21.367,521 KM).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Набавка материјала, број потрошачке 
јединице: 0005240, економски код: 613 400.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворени 
поступак за оквирни споразум.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.04.2008.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: 02-404-41/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -25/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП - 25/08

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
јавна набавка роба: Набавка свјежег и конзервираног 
воћа и поврћа и осталих роба за потребе јавне кухиње

општине Бијељина током 2008.године

III

Предвиђени  максимални  износ  БРУТО  средстава 
за реализацију јавне  набавке је 45.000,00 KM (НЕТО 
38.461,538 KM).

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

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворени 
поступак за оквирни споразум.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.04.2008.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: 02-404-42/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -26/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП - 26/08

II

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

током 2008.године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО  средстава 
за реализацију јавне  набавке је 25.000,00 KM (НЕТО 
21.367,521 KM).

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

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.03.2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2008.године.
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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: 02-404-43/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ОП -17/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: ОП - 17/08

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
јавна набавка услуга: Прање службених аутомобила 
Административне службе општине Бијељина током 
2008. године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 5.000,00 KM ( НЕТО 
4.273,50 KM ).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Трошкови текућег одржавања, број 
потрошачке јединице: 0005240, 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 најкасније од 17.03.2008.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: 02-404-44/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -27/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП - 27/08

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
јавна набавка роба: Набавка печења и остале готове 
хране за потребе Административне службе општине 
Бијељина током 2008. годинс

III

Предвиђени  максимални  износ  БРУТО  средстава 
за реализацију јавне  набавке је 17.000,00 KM (НЕТО 
14.529,91 KM).

Буџетске ставке са којих се обезбјеђују 
финансијска средства су: Трошкови репрезентације, 
број потрошачке јединице: 0005120, економски код: 613 
900- износ: 3.000,00 КМ (нето 2.564,102 КМ), Трошкови 
обиљежавања манифестација, значајни датуми, број 
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потрошачке јединице: 0005110, економски код: 613 900 
- износ 10.000,00 КМ (нето 8.547,008 КМ), Јавна кухиња, 
број потрошачке јединице: 0005301, економски код: 614 
200- износ 4.000,00 КМ (нето 3.418,803 KM)

IV

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

V 

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 20.03.2008.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: 02-404-45/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -22/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП - 22/08

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће 
се јавна набавка роба: Набавка цвијећа и вијенаца за 

потребе Административне службе општине Бијељина 
током 2008. године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 8.000,00 KM (НЕТО 
6.837,60 KM ).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Набавка материјала, број потрошачке 
јединице: 0005240, економски код: 613 400.

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 20.03.2008.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: 02-404-46/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. СКП -н-1/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
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бројем: СКП - н-1/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка роба: Набавка 
материјала за изградњу ограде гробља и терена за мали 
фудбал у МЗ Јања

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 16.000,00 KM.

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

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.03.2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 01.04.2008.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-47/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -15 (4 лота)/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: СКП - 15 (4 лота)/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Одржавање-
пошљунчавање локалних макадамских путева и градских 
макадамских улица на подручју општине Бијељина

Лот 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадам-
ских путева-источни дио општине Бијељина

Лот 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадам-
ских путева-западни дио општине Бијељина

Лот 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадам-
ских путева-сјеверни дио општине Бијељина 

Лот 4: Одржавање-пошљунчавање градских макадам-
ских улица

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је: Лот 1:84.000,00 KM, Лот 
2: 118.000,00 KM, Лот 3: 38.000,00 KM, Лот 4: 80.000,00 
KM.

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

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворени 
поступак.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 15.04.2008.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 ријешења.
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VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-48/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -н-2/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - н-2/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова: Зацјевљење 
канала мјешовите канализације у Јањи

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 59.000,00 KM.

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

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора 
има се обавити најкасније од 15.03.2008.године, 
акрајњирокзавршеткаје крај 2008.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-54/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -15/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП - 15/08

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће 
се јавна набавка роба: Набавка гума за службене 
аутомобиле административне службе општине Бијељина 
током 2008. године

III

Предвиђени  максимални  износ  БРУТО  средстава  
за  реализацију јавне  набавке је 10.000,00 KM ( НЕТО 
8.547,00 KM ).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Набавка материјала, број потрошачке 
јединице: 0005240, економски код: 613 400.

IV

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

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 21.03.2008.године, а крајњи рок 



25. 02. 2008. Службени гласник Општине Бијељина Број 5   -   Страна 103

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: 02-404-55/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -17/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД - 17/08

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на 
изградњи топле везе између постојећих објеката у кругу 
ОШ “Свети Сава” у Црњелову- Бијељина

III

Предвиђени  максимални  износ  НЕТО   средстава  
за  реализацију јавне  набавке је 158.119,66 KM, односно 
БРУТО 185.000,00 KM.

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 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 05.05.2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 07.07.2008.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача су:

Понуђена цијена .............................................. 80 бодова
Рокизвођења .................................................... 10 бодова
Начинплаћања ................................................. 10 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-59/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр.ОП-04-а1/07

I 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: ОП-04-а1/07

II

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

Набавка додатних роба за постављање клима 
уређаја због ненарушавања вањског изгледа зграде 
општине Бијељина Анекс I Уговора бр.02-404-184/07 од 
23.08.2007. године



Број 5   -   Страна 104 Службени гласник Општине Бијељина 25. 02. 2008.

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 950,00 KM односно 
НЕТО 811,965 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Набавка материјала, број потрошачке 
јединице: 0005240, економски код: 613.400..

IV

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

V

Накнадни и крајњи рок завршетка посла је март 
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: 02-404-60/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ИП -02/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: ИП - 02/08

II

За потребе Одјељења за инспекцијске послове, 
вршиће се јавна набавка услуга: Извршење рјешења 
пољопривредне и еколошке инспекције

III

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

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Трошкови инспекцијских узорака,извршење 
рјешења контролних органа, број потрошачке јединице: 
0005220, економски код: 613 900.

IV

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

V

Крајњи рок завршетка уговора 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 ријешења.

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-61/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ДД 03/08

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о 
набавци, а која се односи на набавку радова: “Санација 
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централног гријања на објекту дома културе у 
Дворовима” ,није достављена ниједна понуда.

II

Поступак се обуставља, сходно члану 12 тачка б) 
ПОДТАЧКА 1 ,јер ниједна понуда није достављена у 
одређеном року.

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-11/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП 49-16/07.

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о 
набавци, а која се односи на набавку услуга: “Израда 
пројектно техничке документације за изградњу моста - 
плочастог пропуста (подвожњака) на II фази обилазног 
пута око града Бијељине , на стационажи СТ 0+190 код 
АТЦ-а” , понуде су доставили следећи, понуђачи:

1. Институт за испитивање материјала и 
конструкција Бања Лука 2.Институт за путеве ДОО 
Бијељина З.Институт за грађевинарство “ИГ” Бања 
Лука

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да опште услове из тендерске документације 

испуњавају све понуде, гдје је након извршеног 
поступка вредновања а на основу критеријума: најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде, утврђено да је 
најповољнији понуђач:

Институт за путеве ДОО Бијељина

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-354/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ДД 04/08

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о 
набавци, а која се односи на набавку радова: “Извођење 
грађевинских радова на изградњи породичног стамбеног 
објакта за потребе Борке Мићић из Пучила-Бијељина” , 
понуде су доставили следећи, понуђачи:

ДОО “Бук Промет “ Бијељина1.  .................22.063,53KM
ДОО “Призма” Бијељина2.  .......................... 23.356,72КМ
ДОО ‘Зидар Живановић” Доња Трнова3.  .. 23.981,08КМ

II

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

ДОО “Бук Промет “ Бијељина   22.063,53КМ

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-18/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha 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 
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број: ОП 01/08.

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци, а која се односи на јавну набавку радова: 

„Радови на рсконструкцији   мокрих   чворова   у   објек-
тима   Административне   службе   општине Бије љина”, 
сходно Закону о јавним набавкама, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

ДОО „ОЈЛЕ” Јања1.  ...................................58.913,00 KM
ДОО „ЖЕГРАП” Бијељина2.  .....................77.185,78 KM
ДОО „АББ” Бијељина3.  ............................ 86.992,00 KM
ДОО „ЛАКИ” Бијељина4. 

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да исте испуњавају услове из тендерске документације, 
осим понуде ДОО „Лаки” Бијељина, јер су доставили 

лиценцу за обавављање радова која није важећа. 
Након извршеног поступка вредновања, а на основу 
критеријума најнижа цијена технички задвољавајуће 
понуде прихваћена је најповољнија понуда понуђача:

ДОО „ОЈЛЕ”Јања = 58.913,00 KM

III

Против ове одлуке дозвољен је приговор у року 
од пет дана од дана пријема исте. Приговор се подноси 
Начелнику општине.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-12/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha 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 СКП 34 (Ц1, 
ЛОТ22)-а1/07.

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на јавну набавку радова: “Извођење 
вишка радова на асфалтирању некатегорисаног пута у 
МЗ „Јања” Ново Насеље (Лугови) дужине 2.400,00 м1, 
сходно Закону о јавним набавкама, понуду је доставио 
понуђач:

АД „Бијељина пут” Бијељина1.  ................26.080,22 KM

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава услове из тендерске документације. 
Након извршеног поступка преговарања, прихваћена је 
понуда понуђача:

АД „Бијељина пут” Бијељина .......................26.080,22 KM
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III

Против ове одлуке дозвољен је приговор у року 
од пет дана од дана пријема исте. Приговор се подноси 
Начелнику општине.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-15/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha 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 
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 34(Ц1,ЛОТ23)-а1/07.

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на јавну набавку радова: “Извођење додатних 
и вишкова радова на асфалтирању улица Кнеза Милоша 
у МЗ „Јања”, дужине 400,00 м1, сходно Закону о јавним 
набавкама, понуду је доставио понуђач:

1.   АД „Бијељина пут” Бијељина ...................7.456,81 KM

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава услове из тендерске документације. 
Након извршеног поступка преговарања, прихваћена је 
понуда понуђача:

АД „Бијељина пут” Бијељина .........................7.456,81 KM

III

Против ове одлуке дозвољен је приговор у року 
од пет дана од дана пријема исте. Приговор се подноси 
Начелнику општине.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-16/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ДД 01/08

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума са два 
понуђача, а која се односи на набавку услуга: “Набавка 
спортских реквизита и опреме за потребе спортских 
такмичења основних и средњих школа на општинским, 
регионалним и републичким такмичењима у 2008. и 
2009. години и за двије уличне трке и два кроса” , 
понуде су доставили следећи, понуђачи:

1. СЗР „Тријумф” Бијељина .............................1.092,45 KM
2.СТР и комисион „Гарфилд” Бијељина .......... 509,64 KM
З.ДОО „Ton спорт” Бијељина ............................ 990,20 KM

II

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

СТР и комисион „Гарфилд” Бијељина ............. 509,64 KM
ДОО „Ton спорт” Бијељина ............................... 990,20 KM

III

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-7/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ДД 05/08

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о 
набавци, а која се односи на набавку радова: Извођење 
инсталација централног гријања у ОШ „Ћирило и 
Методије” Главичице, понуде су доставили следећи, 
понуђачи:

ДОО “ОЈЛЕ” Јања1.  ........................................ 48.174,98 KM
ДОО “МД ПЕРИЋ КОМПАНИ” Бијељина2.  .....55.700,20 KM 
ДОО ‘ТЕРМОПРОМ” Бијељина3.  ...............54.096,12 KM

II

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

ДОО “ОЈЛЕ” Јања ........................................... 48.174,98 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-19/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 4.став 1. Одлуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број 14/06), члана 2.става 1. и 2. и 
члана 7. става 2. Правилника о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика, финансирање 
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 21/06 и 27/07), Начелник општине Бијељина, дана 
11. фебруара 2008. године, д о н и о  ј е:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ВРСТАМА 
ЗАНИМАЊА И БРОЈУ СТУДЕНАТА

КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

У НАСТАВНОЈ 2007/2008. ГОДИНИ

I

У Рјешењу о врстама занимања и броју студената 
који ће се стипендирати из буџета Општине Бијељина 
у наставној 2007/2008. години („Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 29/07 ), тачка I мијења се и 
гласи:

„У наставној 2007/2008. години општина Бијељина 
ће стипендирати 40 (четрдесет) редовних студената III, 
IV, V и VI године који се школују на високошколским 
установама у Босни и Херцеговини и иностранству”.

II

Тачка II мијења се и гласи:
У наставној 2007/2008. години стипендираће се 

следеће врсте занимања :

Професор српског језика и књижевности 4.  ... 1 студент
Професор математике 5.  ................................. 2 студента
Дипломирани инжењер електротехнике, смјер  6. 
информатика и рачунарство ........................ 3 студента
Дипломирани инжењер грађевине7. .............. 2 студента
Доктор медицине8.  .........................................8 студената
Доктор ветеринарске медицине9.  .................... 1 студент
Дипломирани фармацеут10.  ............................. 4 студента
Студенти филозофског факултета, права, економије 11. 
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и осталих факултета друштвених и природних наука 
који су дјеца погинулих бораца ВРС ........5 студената
Студенти техничких наука, технологије, информати-12. 
ке, медицине, фармације, стоматологије и ветерине 
који су дјеца погинулих бораца ВРС ......... 2 студента
Студенти филозофског факултета, права, економије 13. 
и осталих факултета друштвених и природних наука 
који припадају мање заступљеним конститутивним 
народима и групи Осталих .......................... 4 студента
Студенти филозофског факултета, права, економије 14. 
и осталих факултета друштвених и природних нау-
катежи социјални случајеви .......................7 студената
Студенти техничких наука, технологије, информа-15. 
тике, медицине, фармације, стоматологије и ветери-
не тежи социјални случајеви” .......................1 студент

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-67-9/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”,број : 101/04 и 
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијењина 
(“Службени гласник општине Бијељина”,број: 5/05 и 
6/06), Начелник општине Бијељина, д о н и о  је

РЈЕШЕЊЕ
О   ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

У НАСТАВНОЈ 2007/08. ГОДИНИ

Након спроведног поступка по Конкурсу за 
додјелу студентских стипендија у наставној 2007/08 
години, уговор о стипендирању закључиће се са 
следећим студентима:

Милошевић Слађаном, студентом III године Фило-1. 
зофског факултета у Новом Саду,одсјек српски језик 
и књижевност,
Тодић Владан, студент III године Природно-2. 
математичког факултета у Новом Саду ,Одсјек мате-
матика,
Крстић Драганом, студентом IV године Математич-3. 
ког факултета у Београду, смјер нумеричка матема-
тика,
Мирковић Душком, студентом V године Факултета 4. 
техничких наука у Новом Саду,Одсјек рачунарске 
науке и информатика,
Малешевић Милошем, студентом IV године Факул-5. 
тета техничких наука у Новом Саду,Одсјек рачунар-
ство и аутоматика,

Спасојевић Жељком, студентом V године Факулте-6. 
та техничких наука у Новом Саду,Одсјек рачунарске 
науке и информатика,
Јокановић Момчилом, студентом III године Факулте-7. 
та техничких наука у Новом Саду,Одсјек грађевина,
Митровић Синишом, студентом V године Факултета 8. 
техничких наука у Новом Саду,Одсјек грађевина,
Шавија Јеленом, студентом IV године Медицинског 9. 
факултета у Београду,
Дикић Маријом, студентом IV године Медицинског 10. 
факултета у Новом Саду,
Савић Далиборка, студент IV године Медицинског 11. 
факултета у Београду,
Дабић Славишом, студентом IV године Медицин-12. 
ског факултета у Фочи,
Зарић Тањом, студентом V године Медицинског фа-13. 
култета у Београду,
Тодоровић Миланом, студентом IV године Медицин-14. 
ског факултета у Тузли,
Иванковић Биљаном, студентом IV године Медицин-15. 
ског факултета у Београду,
Марић Надом, студентом IV године Медицинског 16. 
факултета у Новом Саду,
Зеленовић Младеном, студентом III године Факулте-17. 
та ветеринарске медицине у Београду,
Вуловић Анђелом,студентом IV године Фармацеут-18. 
ског факултета у Београду,
Ступар Станиславом, студентом V године Фармаце-19. 
утског факултета у Београду,
Вуловић Бојаном ,студент IV године Фармацеутског 20. 
факултета у Београду,
Радивојевић Драганом, студентом III године Ме-21. 
дицинског факултета у Новом Саду, Одсјек 
фармацација,
Пантелић Иваном, студентом III године Слобомир П 22. 
универзита,смјер дизајн и графика,
Букарац Драганом, студентом IV године Медицин-23. 
ског факултета у Бања Луци,Одсјек фармација,
Лалић Мирком, студентом III године Факултета 24. 
техничких наука у Новом Саду,Одсјек поштански 
саобраћај и телекомуникације,
Зејћиревић Мирзом, студентом III године Фило-25. 
зофског факултета у Тузли,Одсјек енглески језик и 
књижевност,
Гернач Мирелом, студентом III године Факултета 26. 
музичке умјетности у Београду,Одсјек соло пјевање,
Ћосић Аидом, студентом III године Факултета 27. 
спољне трговине у Бијељини, смјер порези и царине,
Симић Тамаром, студентом III године Универзитета 28. 

„Синергија”,смјер финансије и банкарство,
Марјановић Мајом, студентом IV године Економског 29. 
факултета у Суботици,смјер финансијски менаџмент 
и рачуноводство,
Радић Зораном, студентом III године Правног факул-30. 
тета Источно Сарајево,
Стевановић Сузаном, студентом III године Факул-31. 
тета спољне трговине у Бијељини,смјер финансије и 
банкарство,
Благојевић Љиљаном, студентом III године 32. 
Едукацијско-рехабилитацијског факултета у Тузли, 
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смјер поремећаји понашања,
Легиновић Бранком, студентом IV године Факултета 33. 
спољне трговине у Бијељини,смјер финансије и бан-
карство,
Чембић Миленом, студентом IV године Еконм-34. 
ског факултета у Брчком, смјер рачуноводство и 
финансије,
Зарић Драганом, студентом III године Медицинског 35. 
факултета у Бања Луци,општи смјер,
Митровић Сањом, студентом године IV Педагошког 36. 
факултета у Бијељини,Одсјек разредна настава и ли-
ковна култура,
Симеуновић Данијелом, студентом године IV Педа-37. 
гошког факултета у Бијељини,Одсјек разредна на-
става и енглески језик,
Рачановић Татјаном, студентом IV године Економ-38. 
ског факултета у Брчком, смјер рачуноводство и 
финансије,
Моравац Мирјаном, студентом III године Економ-39. 
ског факултета у Источном Сарајеву, смјер пословна 
информатика,
Ибралић Мирсадом, студентом III године Фило-40. 
зофског факултета у Тузли, Одсјек њемачки језик и 
књижевност.

II
Ово Рјешење ступа на снагу    даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-67-11/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04,42/05 и 11/05), члана 51 Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник отптине Бијељна*’, број: 
5/05, 6/05 и 6/06), Одлуке Скупштине општине Бијељина 
о заједничком улагању изградњу пословног објекта у 
Улици Јована Дучића у Бијељини, број: 01-022-38/07 од 
10. маја 2007. године и члана 3. Уговора о заједничком 
улагању у изградњи пословног објекта, број: 02-374-
41/07 од 25. септембра 2007. године, Начелник огаптине 
Бијељина, д о н и о  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И
РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА О ЗАЈЕДНИЧКОМ 

УЛАГАЊУ

I

Врши се измјена Рјешења о именовању Комисије 

за праћење и реализацију Уговора о заједничком улагању 
у изградњи пословног објекта у складу са Регулационим 
планом “Зона центар” Бијељина у Бијељини, Улица 
Јована Дучића бб, по систему заједничког улагања, број: 
02-111-272/07 од 02. октобра 2007. године, и то:

Умјесто Ђурђије Ђукић, за копредсједавајућег. 
Комисије именује се Ђорђо Вујановић. Умјесто 
Драгана Илића, за члана Комисије, именује се Марија 
Цвјетиновић.

II

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-60/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 
101/04,42/05 и 11805), члана 51. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина” , 
број 5/05,6/05 и 6/06), начелник општине Бијељина 
дана 28.09.2007. године и Одлуке Скупштине општине 
Бијељина о заједничком улагању у изградњи пословног 
објекта у складу са регулационим планом “Зона центар” 
Бијељина у улици Јована Дучића број 01-022-38/07 од 
10. маја2007. године и члана 3. Уговора о заједничком 
улагању у изградњи пословног објекта закљученог дана 
25.09.2005. године под бројем 02-374-41/07, д о н и о  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРАЋЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА О 
ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ

I

Именује се Комисија за праћење и реализацију 
Уговора о заједничком улагању у изградњи пословног 
објекта у складу са Регулационим планом “Зона центар“ 
Бијељина, у Бијељини, у улици Јована Дучића бб, по 
систему заједничког улагања, у следећем саставу :

Ћурђија Ћукић, копресједавајући Комисије, пред-1. 
ставник Општине Бијељина,
Дејан Гузијан, копресједавајући Комисије, представ-2. 
ник “НЛБ Развојна банка”А.Д.Бања Лука,
ЈБиљана Радмановић , члан, представник “НЛБ 3. 
Развојна банка” А.Д. Бања Лука,
Марија Петровић, члан, представник “НЛБ Развојна 4. 
банка” А.Д. Бања Лука,
Младенка Спремо, члан, представник Општине 5. 
Бијељина,
Драган Илић, члан, представник.Општине Бијељина.6. 
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II

Задатак Комисије је да прати реализацију Уговора 
о заједничком улагању у изградњи пословног објекта 
из тачке I овог Рјешења, закљученог између општине 
Бијељина и “НЛБ Развојна банка” а.д. Бања Лука, да 
рјешава евентуалне спорове и спроводи надзор са 
извођачем радова.

О свом раду Комисија је дужна достављати 
извјештаје утоворним странама.

III

Комисија ћедонијети Пословник о раду којим ће 
регулисати начин свог рада.

IV

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-111-272/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 02.10.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу учлана 51.  Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”,бр. 5/05, 6/05 и 
6/06), Начелник општине, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЈЕНУ НАСТАЛИХ ШТЕТА НА 
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

У Општинску комисију за процјену насталих штета 
на некатегорисаним путевима на подручју општине 
Бијељина именују се:

Драго Ристић, шеф Одсјека цивилне заштите, предсједник
Зоран Перић, дипл.инг.пољопривреде, члан
Томица Стојановић, дипл.инг.саобраћаја,члан

II

Задатак комисије је обилазак некатегорисаних 
путева на подручју општине Бијељина на којима је 
настала штета, те вршење процјене насталих штета.

Комисија ће након обиласка записнички сачинити 
писмени извјештај.

Ill

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у “Службеном гласнику огаптине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-85-1/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51 Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05 
и 6/06 ), члана 8. Одлуке о критеријима, начину и 
поступку расподјеле средстава удружењима грађана 
на подручју општине Бијељина, (“Службени гласник 
општине Бијељина “, број 8/05) и Одлуке о усвајању 
буџета општине Бијељина за 2008. годину (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број 32/07), начелник 
општине Бијељина   р а с п и с у ј е :

Ј А В Н И  О Г Л А С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БИЈЕЉИНА

I

Расписује се јавни оглас за предлагање 
пројеката удружења на подручју општине Бијељина за 
финансирање и суфинансирање у складу са Одлуком о 
критеријима, начину и поступку расподјеле средстава 
удружењима грађана на подручју општине Бијељина, 
а из средстава буџета општине Бијељина са буџетске 
ставке 614 300 Финансирање пројеката удружења у 
износу од 65.000,00 KM.

II

Средства се додјељују удружењима која су 
регистрована на подручју БиХ односно Републике 
Српске чији су пројекти кандидовани за финансирање. 
или суфинансирање из буџета општине Бијељина, а 
реализоваће се до краја календарске године.

Ill

Средства планирана у буџету општине Бијељина 
за ове намјене. расподјељују се у складу са чланом 10. 
и чланом 17. Одлуке о критеријима, начину и поступку 
расподјеле средстава удружењима грађана на подручју 
општине Бијељина.

IV

Пројекти који се не могу пријавити и финансирати 
или суфинансирати из ових буџетских средстава су :

пројекти који се базирају на инвестицијским • 
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улагањима, изградњи и адаптацији објеката, 
куповини опреме и слично,
пројекти који се искључиво односе на једнократне • 
манифестације, као на примјер конференције, 
округле столове, семинаре, прославе годишњица, 
излети и слично, осим у случајевима када 
су наведене активности дио трајнијег и 
свеобухватнијег пројекта,
програми рада удружења,• 
удружења чија се дјелатност финансира посебним • 
прописима и за које су предвиђена посебна 
средства у буџету општине Бијељина.

V

Удружење подноси пријаву на јавни оглас 
на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за 
расподјелу средстава из буџета општине Бијељина.

Уз пријаву се прилаже: 
Рјешење о упису у регистар удружења у БиХ 1. 
односно Републици Српској, 
Идентификациони број из регистра пословних 2. 
субјеката(копија), 
Кратак опис организације са подацима о претходно 3. 
реализованим програмима/ пројектима,
Пројекат којим удружење конкурише за додјелу 4. 
средстава-(Образац за кандидовање пројекта/
програма)
Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава 5. 
из других извора за пројекат за који тражи 
суфинансирање,
Изјава овлаштеног лица да није добила средства 6. 
од другог донатора за пројекат, или дио пројекта, 
којим аплицира на јавни оглас,
Удружења којима су додијељена средства за 7. 
материјалне трошкове, за претходну или текућу 
годину, дужна су приложити наративни и 
финансијски извјештај о реализацији програма/
пројекта.

VI

Поред критерија и услова из тачке III и IV овог 
конкурса, апликанти су обавезни доставити уговор 
о суфинансирању и испунити пријавни образац за 
суфинансирање за дио трошкова у реализацији пројекта.

Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине 
општине Бијељина. соба-18.

VII

Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”

Пријаве најавни оглас са потребном 
документацијом, у запечаћеној коверти предати у 
писарници Административне службе општине Вијељина 
или слати путем поште на адресу:

Република Српска
Административна служба општине Бијељина
Краља Петра Карађорђевића 1

Комисија за расподјелу средстава за финансирање 
пројеката од интереса за општину Бијељина са назнаком: 
не отварај

VIII

О резултатима конкурса за избор најповољнијих 
пројеката, сви учесници ће бити обавијештени писменим 
путем. 

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ 
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-435-1/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина ( 
„Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/06 
) и Одлуке о буџету општине Бијељина за 2008. годину 
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 32/07), 
начелник општине р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  О Г Л А С
за додјелу новчаних средстава у износу од 

127.000,00 KM из буџета општине Бијељина
намијењених подстицају повратка избјеглих и 

расељених лица и стамбено
збрињавање социјално угрожених лица

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

А) Додјела новчаних средстава из буцета општине 
Бијељина намијењених подстицају повратка избјеглих 
и расељених лица и стамбено збрињавање социјално 
угрожених лица на подручју општине Бијељина,

Б) Додјела новчаних средстава повратницима са 
подручја општине Бијељина у општине Тузланског 
кантона за уградњу грађевинског материјала на подручју 
Тузланског кантона.

II КРИТЕРИЈИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА

Општи критерији:
Статус кандидата за донацију (потврда 1. 
надлежног органа не старија од 30 дана од 
дана објављивања конкурса за додјелу средстава, 
овјерена изјава за добровољни повратак за 
кандидате који се нису вратили у пријератно 
пребивалиште),
Власништво или станарско право над 2. 
стамбеном јединицом која је изграђена на 
законит начин и која је предмет санације,(ЗКИ, 
ЗКУ, или посједовни лист не старији од 6 
мјесеци),
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Доказ о поврату имовине (ЦРПЦ одлука, 3. 
или правоснажно рјешење о поврату 
имовине/станарског права-рјешење надлежног 
општинског органа о поврату или увођењу у 
посјед),
Да је подносилац захтјева на дан 30. априла 4. 
1991. године имао пребивалиште у стамбеној 
јединици која је предмет реконструкције( 
увјерење о кретању издато од надлежног 
органа унутрашњих послова),
Да се стамбена јединица која је предмет 5. 
реконструкције сматра неусловном за 
становање, у складу с одговарајућим 
стандардима о минимуму стамбених услова 
(овјерена изјава),
Да он и чланови његовог домаћинства од 6. 
1991.године немају на територији БиХ другу 
стамбену јединицу која се сматра условном 
за становање, у складу са одговарајућим 
стандардима о минимуму стамбених 
услова(овјерена изјава),
да није примио помоћ у реконструкцији , 7. 
довољну да задовољи одговарајуће стандарде 
о минимуму стамбених услова(овјерена 
изјава),
Овјерена изјава да подносилац захтјева нема 8. 
некретнине на подручју општине Бијељина 
(само за подносиоце захтјева чији се стамбени 
објекти налазе на подручју Тузланског 
кантона).

Општи критерији су елиминаторни

Посебни критерији:
Корисник помоћи се вратио на своје пријератно 1. 
пребивалиште и живи у условима који су ис-
под утврђеног стамбеног минимума(копија лич-
не карте,или потврда надлежног општинског орга-
на да је повратник), а корисник помоћи који се није 
вратио на своје пријератно пребивалиште прилаже 
овјерену изјаву о намјери за добровољни повратак .
Корисник помоћи припада одређеним скупинама 2. 
као што су :

-социјалне категорије(пензионери-чек од пензије, 
незапослени-потврда бироа за запошљавање, 
лица у стању социјалне потребе-потврда центра 
за социјални рад),

-особе са онеспособљењем/инвалидитетом 
(рјешење надлежног органа),

-самохрани родитељи, старатељи или хранитељи 
породице(потврда центра за социјални рад или 
општинског органа управе),
-породице погинулог борца(потврда надлежног 
органа код којег се води службена евиденција),
-породице несталих особа и бивши 
логораши(потврда надлежног органа код којег 
се води службена евиденција),

Корисник се налази у колективним облици-3. 
ма збрињавања, алтернативном смјештају, или 
задовољава услове и има право на алтернативни 
смјештај(потврда надлежног органа),
4.Број и старосна доб чланова домаћинства(овјерена 4. 
кућна листа , родни листови или увјерења о 
похађању школе за малољетне , овјерене копије 
личних карата за пунољетне чланове породице).

О резултатима одабира корисници ће бити 
обавјештени  појединачним закључцима, а листа 
кандидата са бројем бодова ће се објавити на огласној 
табли.

III РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА

Рок за достављање захтјева је 30 дана 
по објављивању овог огласа на огласној табли 
Административне службе општине Бијељина.

Достава захтјева са потребном документацијом се 
врши лично или препорученом пошиљком Одјељењу 
за друштвене дјелатности Бијељина, Трг Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1 (путем писарнице).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-07-1/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15.02.2008.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 
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С А Д Р Ж А Ј

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Одлука о приступању поступку јавне набавке 1. 
путем директног споразума  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97
Одлука о приступању поступку јавне набавке  2. 
роба бр. ОП -24/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97
Одлука о приступању поступку јавне набавке  3. 
роба бр. ОП -25/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98
Одлука о приступању поступку јавне набавке  4. 
роба бр. ОП -26/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98
Одлука о приступању поступку јавне набавке 5. 
услуга бр. ОП -17/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .99
Одлука о приступању поступку јавне набавке  6. 
роба бр. ОП -27/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .99
Одлука о приступању поступку јавне набавке  7. 
роба бр. ОП -22/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Одлука о приступању поступку јавне набавке  8. 
роба бр. СКП -н-1/08 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Одлука о приступању поступку јавне набавке 9. 
услуга бр. СКП -15 (4 лота)/08   .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Одлука о приступању поступку јавне набавке 10. 
радова бр. СКП -н-2/08.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Одлука о приступању поступку јавне набавке  11. 
роба бр. ОП -15/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Одлука  о приступању поступку јавне набавке 12. 
радова бр. ДД -17/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
Одлука о приступању поступку јавне набавке  13. 
роба бр.ОП-04-а1/07  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
Одлука о приступању поступку јавне набавке 14. 
услуга бр. ИП -02/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
Одлука о резултатима окончаног поступка  15. 
јавне набавке број ДД 03/08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
Одлука о резултатима окончаног поступка  16. 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке број СКП 49-16/07.   . 105
Одлука о резултатима окончаног поступка  17. 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке број ДД 04/08   .  .  .  . 105

Одлука о резултатима окончаног поступка  18. 
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке број: ОП 01/08..  .  .  . 106
Одлука о резултатима окончаног поступка  19. 
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