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ГОДИНА XLVI 30. август 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 17/2010

Ha основу члана 14. Правилника о критеријуми-
ма ишоступку расподјеле средстава из буџета општи-
не Бијељина намијењених за субвенционисање пројека-
та предшколског васпитања и образовања („Службени 
гласник општине Бијељина број: 6/10), начелник општи-
не Бијељина, д о н о с и

О Д Л У К У 
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава 
из буџета општине Бијељина намијењених за субвен-
ционисање пројеката предшколског васпитања и обра-
зовања, а на основу расписаног јавног огласа.

Члан 2.

Средства планирана у буџету општине Бијељина 
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 4. 
и чланом 6. Правилника о критеријумима и поступку 
расподјеле средстава из буџета општине Бијељина на-
мијењених за субвенционисање пројеката предшкол-
ског васпитања и образовања (“Службени гласник 
општине Бијељина “, број 6/10)

Члан 3.

Сходно члану 4. и члану13. Правилника о крите-
ријумима и поступку расподјеле средстава из буџета 
општине Бијељина намијењених за субвенционисање 
пројеката предшколског васпитања и образовања, сред-
ства у износу од 15 000,00 KM додјељују се за реализа-
цију следећег пројекта:

Редни 
број

Назив
организације

Назив 
пројекта

Број 
бодова

износ 
KM

1.
Вртић и вртић у природи 

„Штрумпфоград”
из Љељенче

„Дијете 
пред лицем 

креативности”
95 15 000,00

УКУПНО 15 000,00

Члан 4.

Обавезује се организација из претходног члана 
да обезбиједи остатак средстава до траженог износа из 
других извора финансирања.

Члан 5.

Ha основу ове Одлуке, a y складу са чланом 15. 
Правилника о критеријуми ма и поступку расподјеле 
средстава из буцета општине Бијељина намијењених за 
субвенционисање пројеката предшколског васпитања и 
образовања , закључиће се појединачни уговор са горе 
наведеном организацијом, којим ће се регулисати међу-
собна права и обавезе.

Члан 6.

Организација којој су додијељена средства за 
пројекат, дужна је да у року од 30 дана по окончању ре-
ализације пројекта, поднесе Комисији текстуални и фи-
нансијски извјештај о реализацији истог.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-60-3/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БИЗ-02-А1/10
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I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
БИЗ-02-А1/10

II

За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка радова под 
називом: Продужетак рока за извођење радова на иг-
радњи споменика и извођење непредвиђених радова 
који су се појавили при изградњи споменика погину-
лим борцима у Хасама и Модрану - постављење 9 (де-
вет) слика на споменик у Хасама и израда идејног рје-
шења за споменик Хасе-Модран .

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 1.900,00 KM.

Сва средства за реализацију ове јавне набавке ра-
дова ће бити обезбијеђена из буџета општине за 2010. 
годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују ова фи-
нансијска средства је: “Средства за учешће у финанси-
рању изградње спомен обиљежја”, економски код 614 
300, потрошачка јединица 0005180.

IV

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

V

Предвиђени рок за реализацију радова је 10 (де-
сет) дана од дана истека рока предвиђеног основним 
уговором.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-147/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 29. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној само-
управи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и чла-
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцегови-
не (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06, 70/06 и 12/09) 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. ДД-н-37/10,БиЗ-н-05/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под ред-
ним бројем: ДД-н-37/10, БиЗ-н-05/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности и 
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, 
вршиће се јавна набавка услуга:

Вршење стручног надзора над извођењем радова 
на следећим локацијама: Центар за културу - II фаза у 
Бијељини, Дом културе у Остојићеву и Балатуну, амбу-
ланта породичне медицине у Модрану и изградњи по-
родично стамбеног објекта у Великој Обарској

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 58.700,00 KM.

За реализацију јавне набавке бр.:ДД-н-37/10 сред-
ства у износу од 57.500,00 KM ce обезбјеђују са сле-
дећих буџетских ставки:

• износ од 2.500,00 са буџетске ставке “Средства за 
учешће у санацији и изградњи здравствених ам-
буланти” број потрошачке јединице 0005210; еко-
номски код 625 200;

• износ од 24.000,00 KM са буџетске ставке “Ин-
вестиције у културне установе -Дом културе и 
домове културе у мјесним заједницама, кредит 
и обвезнице” број потрошачке јединице 0005210; 
економски код 821 200

• износ од 7.000,00 KM ca буџетске ставке “Рекон-
струкција и инвестиционо одржавање - Домо-
ви културе - кредит” број потрошачке јединице 
0005210; економски код 821 600

• износ од 24.000,00 KM ca буџетске ставке “Ин-
вестиције у културне установе -Дом културе и 
домове културе у мјесним заједницама, кредит 
и обвезнице” број потрошачке јединице 0005210; 
економски код 821 200 
За реализацију јавне набавке бр.:БиЗ-н-05/10 сред-

ства у износу од 1.200,00 KM ce обезбјеђују са буџетске 
ставке: “Средства за рјешавање стамбених питања бо-
рачке категорије становништва”, број потрошачке једи-
нице 0005180; економски код 615 200.
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IV

За предметну јавну набавку спровешће се Конку-
рентски захтјев без објављивања обавјештења о набав-
ци.

V

Рок за реализацију јавне набавке је период од да-
на закључивања Уговора до овјере окончане ситуације 
предметних радова.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-153/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 02. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној само-
управи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и чла-
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцегови-
не (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06 ,70/06 и 12/09) 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 ПП -н-05/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под ред-
ним бројем: ПП - н-05/10

II

За потребе Одјељења за привреду и пољопривре-
ду, вршиће се јавна набавка услуга:

Израда пројекта техничке документације за сана-
цију клизишта насталих као посљедица временских не-

погода на подручју општине Бијељина у мјесту Шуми-
це

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 12.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финан-
сијска средства је:Подстицај пољопривредне произ-
водње, туристичке понуде,број потрошачке јединице 
0005150, економски код 614 300.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења 
о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора је 20 да-
на од дана закључивања уговора.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-158/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-39/10
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I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром: ДД-39/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: Постављање 
ограде око школског дворишта у Пучилама.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 10.000,00 KM. Средства 
за реализацију ове јавне набавке ће се обезбиједити 
из буџета општине за 2010. годину са буџетске ставке 
“Набавка грађевинских објеката - инвестиције у обра-
зовању”, економски код 821 200, потрошачкајединица 
0005210.

IV

Предметна јавна набавка радова ће се спровести 
кроз поступак конкурентског захтјева са додатним 
објављивањем обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију радова је 20 ка-
лендарских дана од дана увођења у посао.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-160/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-38/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром: ДД-38/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: Доградња до-
ма културе са амбулантом породичне медицине у Пу-
чилама -1 фаза.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 70.000,00 KM. Средства 
за реализацију ове јавне набавке ће се обезбиједити из 
буџета општине за 2010. годину са буџетске ставке “Ре-
конструкција и инвестиционо одржавање - Домови кул-
туре -кредит”, економски код 821 600, потрошачкаједи-
ница 0005210.

IV

Предметна јавна набавка радова ће се спровести 
кроз поступак конкурентског захтјева са додатним 
објављивањем обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију радова је 45 ка-
лендарских дана од дана увођења у посао, a најкасније 
до 30.11.2010. године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-159/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА БРОЈ: ДД-25/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром: ДД - 25/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка радова под називом: Извођење 
радова на изградњи топле везе у ОШ “Свети Сава” 
Црњелово - II фаза.

III

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

Средства за реализацију ове јавне набавке ће се 
обезбиједити из буџета општине Бијељина за 2010. го-
дину, са буџетске ставке: “Набавка грађевинских обје-
ката - инвестиције у образовање”, економски код: 821 
200, потрошачкајединица: 0005210.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се посту-
пак конкурентског захтјева без додатног објављивања 
обавјештења о набавци.

V

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

VI

Предвиђени рок за реализацију радова који су 
предмет ове јавне набавке је 15 (петнаест) календар-

ских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 
30.09.2010. године.

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: 02-404-161/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-40/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром: ДД - 40/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатнос-
ти вршиће се јавна набавка радова под називом: Рекон-
струкција и адаптација Дома културе у Поповима.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 67.000,00 KM.

Средства за реализацију ове јавне набавке ће се 
обезбиједити из буџета општине Бијељина за 2010. го-
дину, са буџетске ставке: “Инвестиције у културне 
установе - Дом културе и домове културе у мјесним 
заједницама, кредит и обвезнице”, економски код: 821 
200, потрошачкајединица: 0005210.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се посту-
пак конкурентског захтјева без додатног објављивања 
обавјештења о набавци.
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V

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

VI

Предвиђени рок за реализацију радова који су 
предмет ове јавне набавке је 30 (тридесет) календар-
ских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 
30.09.2010. године.

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: 02-404-162/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-41/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром: ДЦ - 41/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка радова под називом: Извођење 
радова на изградњи ловачког дома у Међашима - II фа-
за.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију ове јавне набавке је 37.000,00 KM.

Средства за реализацију ове јавне набавке ће се 
обезбиједити из буџета општине Бијељина за 2010. го-
дину, са буџетске ставке: “Инвестиције у културне 
установе - Дом културе и домове културе у мјесним 
заједницама, кредит и обвезнице”, економски код: 821 
200, потрошачкајединица: 0005210.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се посту-
пак конкурентског захтјева без додатног објављивања 
обавјештења о набавци.

V

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

VI

Предвиђени рок за реализацију радова који су 
предмет ове јавне набавке је 20 (двадесет) календар-
ских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 
30.09.2010. године.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-163/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПП-02/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под 
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шифром: ПП-02/10

II

За потребе Одјељења за привреду и пољопривре-
ду вршиће се јавна набавка услуга под називом: Вр-
шење јесење систематске дератизације на подручју 
општине Бијељина у 2010. години.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 100.000,00 KM.

Средства за реализацију ове јавне набавке ће се 
обезбиједити из буџета општине за 2010. годину, са 
буџетске ставке: “Трошкови дератизације”, економски 
код 613 900, потрошачка јединица0005150.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак.

V

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

VI

Предвиђени рок за пружање услуга, које су пред-
мет ове јавне набавке, је 20 (двадесет) радних дана од 
дана потписивања уговора.

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: 02-404-165/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-01-ПЗ/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под 
шифром: СКП-01-ПЗ/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине вршиће се јавна на-
бавка услуга под називом: Одржавање кишне канализа-
ције у граду Бијељини и насељеном мјесту Јања.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 440.000,00 KM.

Средства за реализацију ове јавне набавке ће се 
обезбиједити из буџета општине за 2010. годину, и то 
100.000,00 KM, из буџета за 2011. годину 200.000,00 
KM, као и буџета за 2012. годину 140.000,00 KM. 
Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства за ре-
ализацију ове јавна набавке је: “Средства за финанси-
рање комуналне потрошње”, економски код 613 900, 
потрошачкајединица 0005170.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се прего-
варачки поступак без објављивања обавјештења о на-
бавци. 

За ову јавну набавку је предвиђено закључивање 
оквирног споразума на период од 2 (двије) године.

V

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

VI

Предвиђени рок за пружање услуга, које су пред-
мет ове јавне набавке, је 2 (двије) године од дана закљу-
чивања оквирног споразума.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-166/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуп-
рави (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
101/04, 42/05, 118/05) и члана 4. Закона о јавним набав-
кама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услу-
га и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
СКП -29 (4ЛОТА)/10

I

Приступа се јавној набавци услуга под шифром: 
СКП -29 (4ЛОТА)/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка следећих услуга: Организовање зимске службе 
на подручју општине Бијељина у сезони 2010/2011.

Предметна јавна набавка је подијељена у четри 
лота:
Лот 1: Организовање зимске службе у сезони 2010/2011-

рад комплетне механизације на чишћењу и по-
сипању свих улица и путева и рад грејдера на 
разастирању снијега на дијелу путева-СЈЕВЕР-
НИ ДИО ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА.

Лот 2: Организовање зимске службе у сезони 2010/2011-
рад остале механизације рад грејдера на раз-
астирању снијега на дијелу путева-ЗАПАДНИ 
ДИО ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА.

Лот 3: Организовање зимске службе у сезони 2010/2011-
рад остале механизације рад грејдера на раз-
астирању снијега на дијелу путева-ИСТОЧНИ 
ДИО ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Лот 4: Организовање зимске службе у сезони 2010/2011-
рад специјалне механизације и ручни рад 
на тротоарима, трговима, парковима и оста-
лим јавним површинама на подручју општине 
Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 190.000,00 KM (Лот 1 
=120.000,00 KM, Лот 2 =15.000,00 KM, Лот 3 =15.000,00 
KM, Лот 4 =40.000,00 KM). Средства за реализа-
цију предметне јавне набавке се обезбјеђују из буџета 
општине за 2011. годину са буџетске ставке: “Средства 
за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних 
путева - зимска служба и комунална инфраструктура”, 
економски код 613 900, потрошачкајединица 0005170.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз от-
ворени поступак.

V

Предвиђени период за реализацију услуга по свим 
лотовима је најкасније од 15.11.2010. године, а крајњи 
рок завршеткаје 01.04.2011. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача за сваки лот 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 Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-170/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
СКП -30 (Ц3,3 ЛОТА)/10
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I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
СКП -30 (Ц3,3 ЛОТА)/10

II

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

Предметна јавна набавка је подијељена у три лота:
Лот 1: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Хасе-

Ново насеље, 509x6 метара
Лот 2: Асфалтирање некатегорисаних путева у МЗ 

“Крива бара”-Орашје, дужине 600x3 метра 
Лот 3: Асфалтирање улица у МЗ Вељко Лукић (ул. 

Владике Николаја 420x4 метра и ул. Василија 
Острошког 370x4 метра)

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 200.000,00 KM (Лот 1 
=80.000,00 KM, Лот 2 =40.000,00 KM, Лот 3 =80.000,00 
KM). Средства за реализацију предметне јавне набавке 
ће се обезбиједити из Фонда за повратак БиХ-Сарајево.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз от-
ворени поступак.

V

Предвиђени период за реализацију радова по 
свим лотовима је од дана закључивања уговора па до 
31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача за сваки лот 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: 02-404-169/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
СКП-34-П2/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром: СКП-34-П2/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине вршиће се јавна на-
бавка следећих радова: Изградња паркинг простора 
у улици Милоша Црњанског иза зграде ОЈДП “Град”- 
грађевински радови и саобраћајна сигнализација (хори-
зонтална и вертикална).

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 85.000,00 KM. Средства 
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са 
буџетске ставке: “Изградња комуналне инфраструкту-
ре (путна, водоводна и електро мрежа и канализација) 
- буџет и кредитна средства”, економски код: 821600, 
потрошачка јединица: 0005170.

IV

За предметну јавну набавку ће се спровести пре-
говарачки поступак без објављивања обавјештења о на-
бавци.

V

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

VI

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

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 Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-171/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72.3акона о локалној самоупра-
ви(“ 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, 
70/06 и 12/09) и члана 13. Правилника о јавним набавка-
ма роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељи-
на”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-55-п1/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под 
шифром: СКП-н-55-п1/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка услуга:

Одржавање јавне расвјете у граду Бијељина и 
осталим насељеним мјестима на подручју општине 
Бијељина

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 70.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге- улична расвјета,број 
потрошачке јединице 0005170, економски код 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења 
о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора је од да-
на закључивања до окончања поступка јавне набавке 
СКП-02/10, а најкасније до 31.08.2010.године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-172/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72.3акона о локалној самоупра-
ви(“ 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, 
70/06 и 12/09) и члана 13. Правилника о јавним набавка-
ма роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељи-
на”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и  :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПУ-н-02-п1/09

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под шифром: ПУ-
н-02-п1/09

II

За потребе Одјељења за просторно уређење, вр-
шиће се јавна набавка услуга:

Конкурс за израду идејног архитектонско-урба-
нистичког рјешења „Комплекс комерцијалне дјелатнос-
ти, култура и паркирање” у склопу регулационог плана 
“Центар града”Бијељина

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 38.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финан-
сијска средства је: Пројектовање-урбанистичка регу-
латива, број потрошачке јединице: 0005160, економски 
код: 821 521.
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IV

За предметну јавну набавку спровешће се Кон-
курс за израду идејног рјешења.

V

Предвиђени рок за израду радова је 28 дана од да-
на објављивања у Службеном гласнику БиХ.

VI

Конкурсна комисија ће вредновати конкурсне ра-
дове према следећим критеријумима:

• Урбанистички концепт просторне организације 
садржаја-квалитет интерполације у постојећу 
структуру-индивидуалност(посебност) рјешења и 
повезаност са непосредним окружењем,

• Могућност етапне реализације комплекса
• Испуњење пројектног-просторног и функционал-

ног захтјева и задатака инвеститора,
• Хармоничност планираног волумена-уклопивост 

предвиђене грађевинске структуре у постојеће 
структуре,

• Саобраћајна и пјешачка кретања,организација и 
капацитет стационираног саобраћаја-веза пред-
виђене структуре и планираних садржаја са град-
ским тргом

• Архитектонско-обликовни концепт-атрактивност 
фасаде према тргу,

• Архитектура објекта/објеката, конструктивни 
склоп, структура, детаљи и примјењени материјали

• Рационалност и економичност рјешења у цјелини и
• Употребљивост и идеја конкурсног рада за даљи 

рад на планској документацији.

VII

Конкурсна комисија ће се формирати накнадно, 
доношењем посебног рјешења.

VIII

Уговорни орган је за три најбоље оцијењена рада 
обезбједио награде у износу од:

• Прва награда: 20.000,00 KM - бруто износ
• Друга награда: 10.000,00 KM -бруто износ
• Трећа награда: 5.000,00 KM -бруто износ

IX

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-168/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-41-п1/10

I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
ДД-41-п 1/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка следећих радова: Извођење ра-
дова на изградњи ловачког дома у Међашима - II фаза.

III

Предвиђени максимални износ бруто средста-
ва за реализацију јавне набавке је 37.000,00 KM. Сред-
ства се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, 
са буџетске ставке: “Инвестиције у културне установе-
Дом културе и домови културе у мјесним заједницама, 
кредити обавезнице”, економски код: 821 200, потро-
шачкајединица: 0005210.

IV

За предметну јавну набавку ће се спровести кон-
курентски захтјев без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију радова је 20 (два-
десет) дана од увођења извођача у посао, а најкасније до 
30.09.2010. године.

VI

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

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-173/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-40-п1/10

I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
ДД-40-п1/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка следећих радова: Реконструк-
ција и адаптација дома културе у Поповима.

III

Предвиђени максимални износ бруто средста-
ва за реализацијујавне набавке је 67.000,00 KM. Сред-
ства се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, 
са буџетске ставке: “Инвестиције у културне установе 
- Дом културе и домови културе у мјесним заједница-
ма, кредит и обавезнице”, економски код: 821 200, пот-
рошачка јединица: 0005210.

IV

За предметну јавну набавку ће се спровести кон-
курентски захтјев без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију радова је 20 (два-
десет) дана од увођења извођача у посао, а најкасније до 
30.09.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 

најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-174/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и чла-
на 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и:

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА број:СО/01/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем прегова-
рачког поступка без објављивања обавјештења о на-
бавци :”Организација забавног програма са одабра-
ним извођачем поводом славе општине и дана општине 
Градском тргу у Бијељини у 2010.години (први дио 
програма)”, позив за преговарање је упућен Агенцији 
“Video street Vertigo” Бијељина.

II

Скупштина општине која је задужена за реали-
зацију предметне јавне набавке услуга својим оба-
вјештењем број:01-013-1-246/10 од 04.08.2010.године је 
одустала од поменуте јавне набавке.

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 
1. тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ, поступак 
додјеле уговора отказан је из других доказивих разло-
га који су изван контроле уговорног органа и који ни-
су могли да се предвиде у вријеме покретања поступка 
додјеле Уговора.

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-146/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и:

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА СКП-н-55/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем кон-
курентског захтјева без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци:” Одржавање јавне расвјете у граду 
Бијељина и осталим насељеним мјестима на подручју 
општине Бијељина”, понуде су доставили следећи по-
нуђачи:

1. ДОО „Елнос БЛ”Бања Лука 
2. ДОО „Телефонија Видаковић” Добој

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да су понуде испуниле услове предвиђене тендер-
ском документацијом.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 46л-ач-
ка 6. Закона о јавним набавкама БиХ, јер су прикупље-
не мање од три одговорајуће понуде.

IV

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-142/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и:

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА број:СКП-01-п2/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем прегова-
рачког поступка без објављивања обавјештења о набав-
ци :”Одржавање кишне канализације у граду Бијељина 
и насељеном мјесту Јања” понуду је доставио :

А.Д. “Водовод и канализација” Бијељина

II

Након отварања понуде, установљено је да иста 
испуњава услове предвиђене тендерском документа-
цијом, али да понуђена цијена понуђача а.д.”Водовод 
и канализација” Бијељина у бруто износу од 785.778,78 
KM превазилази средства предвиђена буџетом уговор-
ног органа за реализацију предметне јавне набавке.

III

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

IV

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

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-133/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум,11. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и:

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ДД-40/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем кон-
курентског захтјева без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци: „Реконструкција и адаптација До-
ма културе у Поповима”, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

1. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина
2. ДОО „Призма”Бијељина
3. ДОО „Бук промет” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да понуде ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина и ДОО 
„Призма „Бијељина нису испуниле услове предвиђене 
тачком 6.4 тендерске документације из разлога што ни-
су доставили важећу лиценцу о испуњавању услова за 
извођење електроинсталација на објектима, за које одо-
брење за грађење издаје општински орган управе, из-
дату од стране надлежног министарства PC, сходно 
одредбама члана 74. Закона о уређењу простора, („Сл.
гласник Републике Српске” број 55/10).

Понуда ДОО „Бук промет” Бијељина у потпу-
ности је испунила услове предвиђене тендерском доку-
ментацијом.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 46.тачка 
6. Закона о јавним набавкама БиХ, јер су прикупљене 
мање од три одговорајуће понуде.

IV

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-162/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и:

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ДД-41/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем кон-
курентског захтјева без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци: „Извођење радова на изградњи ло-
вачког дома у Међашима- II фаза”, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

1. ДОО „Бук промет” Бијељина 
2. ДОО „Призма”Бијељина 
3. ДОО „Жеграп” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да понуде ДОО „Жеграп” Бијељина и ДОО „При-
зма „Бијељина нису испуниле услове предвиђене та-
чком 6.4 тендерске документације из разлога што нису 
доставили важећу лиценцу о испуњавању услова за из-
вођење електро инсталација на објектима, за које одо-
брење за грађење издаје општински орган управе, из-
дату од стране надлежног министарства PC, сходно 
одредбама члана 74. Закона о уређењу простора, („Сл.
гласник Републике Српске” број 55/10).

Понуда ДОО „Бук промет” Бијељина у потпу-
ности је испунила услове предвиђене тендерском доку-
ментацијом.
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III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 46.тачка 
6. Закона о јавним набавкама БиХ, јер су прикупљене 
мање од три одговорајуће понуде.

IV

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-163/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и:

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА у поступку јавне набавке 
ОП-05-п1(2 лота)/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем поновље-
ног отвореног поступка :”Извођење радова на рекон-
струкцији крова објеката Административне службе 
општине Бијељина током 2010.године и замјена про-
зора на зградама Административне службе општине 
Бијељина у току 2010.године”,
Лот 1: Извођење радова на реконструкцији крова 

објеката Административне службе општине 
Бијељина, није пристигла ниједна понуда

Лот 2: Замјена прозора на зградама Административне 
службе општине Бијељина у току 2010.године, 
понуду је доставио понуђач:

1. ДОО „Шума пласт” Бијељина

II

Поступак за Лот 1 се ОБУСТАВЉА, сходно члану 
12. став 1. тачка б) подтачка 1. Закона о јавним набавка-

ма БиХ, јер ниједна понуда није достављена у одређе-
ном крајњем року.

III

Поступак се за Лот 2 се ОБУСТАВЉА, сходно 
члану 12. став 1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ, јер је број примљених прихватљивих 
понуда мањи од три и не обезбјеђује стварну конкурен-
цију за конкретан уговор.

IV

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

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-135/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“СЛ.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број :БиЗ-02-а1/10

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку радова: “Продужетак рока за 
извођење радова на изградњи споменика и извођење не-
предвиђених радова који су се појавили при изградњи 
споменика погинулим борцима у Хасама и Модрану-
постављање девет слика на споменик Хасе-Модран, 
Анекс 1 на Уговор број:02-404-81/10 од 04.06.2010.го-
дине позван је извођач радова из основног Уговора број 
:02-404-81/10 од 04.06.2010.године Д.О.О. “ПГП ГРА-
ДИТЕЉ”, Бијељина.
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II

Након разматрања приспјеле понуде је устано-
вљено да иста испуњава услове из тендерске докумен-
тације, те је након извршених преговора прихваћена 
понуда:

Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЈБ” Бијељина
са понућеном цијеном у бруто износу од:
1.850,00 KM

III

Против ове одлуке дозвољен је 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: 02-404-147/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП-05(ц1,31 Лот)/10

I

У поступку јавне набавке путем отворног пос-
тупка , а која се односи на набавку радова:”Изградња 
водоводне мреже на подручју општине Бијељина”, по-
нуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Астра план” Брчко
2. АД „Водовод и канализација” Бијељина
3. ДОО “Инстел” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-

но је да ДОО „Астра План” Брчко није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом, јер није дос-
тавила следећу документацију: овјерену гаранцију за 
озбиљност понуде, доказ о квалификацији за два руко-
ваоца радним машинама и умјесто техничке опремље-
ности за два скипа достављена је документација за два 
багера. Понуда АД „Водовод и канализација” Бијељи-
на и понуда ДОО „Инстел” Бијељина испуњавају све 
услове предвиђене тендерском документацијом. На-
челник општине је на основу Извјештаја Комисије за 
јавне набавке донио Одлуку о обустави поступка по 
тендеру број: СКП-05 (ц1,31 Лот)/10 од 16.07.2010. го-
дине. Понуђач АД „Водовод и канализација” Бијељи-
на је благовремено поднио приговор на наведену Одлу-
ку. Начелник општине је прихватио приговор понуђача 
АД „Водовод и канализација” Бијељина у коме наво-
ди да прихвата приговор и да је одлучио да се изврши 
поступак вредновања достављених понуда и изабере 
најповољнији понуђач, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће по-
нуде извршено вредновање.

Лот 1: Изградња водоводне мреже МЗ Пучиле к.ч. 
бр. 1254,1255 и 1256.

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 9.352,43 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 1:

АД ”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
9.352,43 KM

Лот 2: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови-
насеље Бакрачић, Вујадиновићи и други

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 15.925,84 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 2:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
15.925,84 KM

Лот 3: Изградња водоводне мреже МЗ “15 Мајеви-
чка” Ул. Јурија Гагарина

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 3.463,51 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 3:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
3.463,51 KM

Лот 4: Изградња водоводне мреже МЗ “Вељко Лу-
кић” Ул. Владике Николаја и Мачванске

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 52.808,72 KM

2. ДОО“Инстел“Бијељина 60.440,38 KM
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и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 4:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
52.808,72 KM

Лот 5: Изградња водоводне мреже МЗ “Љесковац-
Патковача” К.ч.бр. 1478/1

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 4.865,26 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 5:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
4.865,26 KM

Лот 6: Изградња водоводне мреже МЗ “Дашница” 
Ул. Васка Попе бр. 36 Миловановић и др.К.ч.бр. 211/05

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 4.532,36 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 6:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
4.532,36 KM

Лот 7: Изградња водоводне мреже МЗ “Лединци” 
Ул. Владимира Гаћиновића

1. АД“Водовод и каналшација“ 
Бијељина 9.969,20 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 7:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
9.969,20 KM

Лот 8: Изградња водоводне мреже МЗ “Пучиле” 
Чвргића сокак, к.ч.бр.72

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 3.908,26 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 8:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
3.908,26 KM

Лот 9: Изградња водоводне мреже МЗ “Патково-
ча” до блока VIII к.ч.бр.548/1,549,551,552 и 553

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 14.263,99 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 9:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
14.263,99 KM

Лот 10: Изградња водоводне мреже МЗ “Патково-
ча” к.ч.бр. 1473,1474

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 4.376,31 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 10:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
4.376,31 KM

Лот 11: Изградња водоводне мреже МЗ “Патково-
ча” к.ч.бр. 1367/2,1367/3,1367/4

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 6.157,53 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 11:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
 са понуђеном цијеном у бруто износу од:
6.157,53 KM

Лот 12: Изградња водоводне мреже МЗ “15 Маје-
вичка” к.ч.бр. 4322

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 2.327,11 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 12:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
2.327,11 KM

Лот 13: Изградња водоводне мреже МЗ “Глого-
вац” засеок Брадарић

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 6.334,79 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 13:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
6.334,79 KM

Лот 14: Изградња водоводне мреже МЗ “Велика 
Обарска” Ново насеље - стара циглана

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 65.124,50 KM

2. ДОО“Инстел“
Бијељина 74.275,54 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 14:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
65.124,50КМ

Лот 15: Изградња водоводне мреже МЗ “Дворови” 
засеок Бакрачић

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 7.393,83 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 15:
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АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
7.393,83 KM

Лот 16: Изградња водоводне мреже МЗ “Љеско-
вац” ,к.ч.бр. 205/1 и 205/6

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 6.803,52 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 16:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
6.803,52 KM

Лот 17: Изградња водоводне мреже МЗ “Филип 
Вишњић” Ул. 27. Марта

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 5.824,58 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 17:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
5.824,58 KM

Лот 18: Изградња водоводне мреже МЗ “Дворови” 
Ул. Његошева, к.ч.бр. 867/9

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 5.336,97 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 18:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
5.336,97 KM

Лот 19: Изградња водоводне мреже МЗ “Галац” 
Ул. Галац

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 7.262,18 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 19:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
7.262,18 KM

Лот 20: Изградња водоводне мреже МЗ “Дворови” 
Дијелови-стаклара к.ч.бр.2707

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 11.288,35 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 20:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
11.288,35КМ

Лот 21: Изградња водоводне мреже МЗ “Дворови” 
Насеље Тријешница к.ч. бр.623-625

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 6.632,81 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 21:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијепом у бруто износу од:
6.632,81 KM

Лот 22: Изградња водоводне мреже МЗ “Попови” 
к.ч. бр.1961/1

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 7.809,67 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 22:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
7.809,67 KM

Лот 23: Изградња водоводне мреже МЗ “Вук Ка-
раџић” Ул. Војводе Петра Бојовића

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 5.070,86 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 23:

АД”Водовод и канализација” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
5.070,86 KM

Лот 24: Изградња водоводне мреже МЗ “Дашни-
ца” Ул. Васке Попе

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 10.191,57 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 24:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
10.191,57 KM

Лот 25: Изградња водоводне мреже МЗ “Вук Ка-
раџић” Ул. Васе Пелагића и Владике Гаврила

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 8.402,49 KM

2. ДОО“Инстел“
Бијељина 11.707,48 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 25:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
8.402,49 KM

Лот 26: Изградња водоводне мреже МЗ “Паткова-
ча” блок VIII

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 13.587,14 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 26:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
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са понуђеном цијеном у бруто износу од:
13.587,14 KM

Лот 27: Изградња водоводне мреже МЗ “Вук Ка-
рацић” Ул. Војводе Петра Бојовића (Гојковић, Савић и 
др.)

1. АД“Водовод и каналшација“ 
Бијел>ина 12.659,44 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 27:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
12.659,44 KM

Лот 28: Изградња водоводне мреже МЗ “Дворови” 
Стари Гојсовац

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 46.477,75 KM

2. ДОО“Инстел“Бијељина 53.790,72 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 28:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу о,д:
46.477,75 KM

Лот 29: Изградња водоводне мреже МЗ “Вук Ка-
раџић” Ул. Милована Глишића

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 5.784,56 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 29:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу сд:
5.784,56 KM

Лот 30: Изградња водоводне мреже МЗ “Дашни-
ца” Ул. Стјепан Митров Љубиша

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 36.089,88 KM

2. ДОО“Инстел“Бијељина 41.611,04 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 30:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
36.089,88 KM

Лот 31: Изградња водоводне мреже МЗ “Хасе” 
Старе Хасе

1. АД“Водовод и канализација“ 
Бијељина 37.875,68 KM

2. ДОО“Инстел“Бијел>ина 37.998,51 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач за лот 31:

АД”Водовод и канализација” Бијељина 

са понуђеном цијеном у бруто износу од:
37.875,68 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-104/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП-04-п2/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку услуга :”Израда 
кућних бројева, огласних табли, табли упозерења, пу-
токаза, заштитних стубића, подеста за постављањс 
контејнера и саобраћајних знакова”, понуде су достави-
ли следећи понуђачи:

1. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина 
2. ДОО „Бук промет” Бијељина 
3. ДОО „Призма” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
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теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „Призма“ Бијељина 57.230,00 KM

2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина 61.105,00 KM

3. ДОО „ Бук промет“ Бијељина 63.610,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО„ Призма” Бијељина , 
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 
57.230,00 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-141/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 
јавне набавке број : СКП-26 (ц1, 6 лотова)-лот 

2-а1/08

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку радова: “Утврђивање вишка, 
мањка и непредвиђених радова на асфалтирању локал-
ног некатегорисаног пута у М.З.”Јања”, Ново Насеље, 

дужине 1.750,00 м1, Анекс 1 на Уговор број:02-404-
150/08-лот 2 од 29.07.2008.године, позван је извођач ра-
дова из основног Уговора број:02-404-150/08-лот 2 од 
29.07.2008.године А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина.

II

Након разматрања приспјеле понуде је устано-
вљено да иста испуњава услове из тендерске докумен-
тације, те је након извршених преговора прихваћена 
понуда:

А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
са понућеном цијеном у бруто износу од
86.166,69 KM

III

Против ове одлуке дозвољен је 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 Бијељи-
на”

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-145/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке СКП-33(4 лота)-лот 1-а1/09

I

У поступку јавне набавке путем преговарач-
ког поступка без објављивања обавјештења о набав-
ци, а која се односи на набавку услуга: Утврђивање 
вишка услуга на организовању зимске службе у сезо-
ни 2009/2010 године-рад комплетне механизације на 
чишћењу и посипању путева и рад грејдера на разасти-
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рању снијега на дијелу путева- сјеверни дио општи-
не Бијељина,Анекс 1 Уговора 02-404- 197/09-лот 1 од 
23.11.2009.године, сходно Закону, позван је извођач ра-
дова из основног уговора:

АД “Бијељина пут” Бијељина

II

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

АД “Бијељина пут” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
88.234,97 KM

IV

Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријема исте.

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-140/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и 
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 ДД-н-37/10 и БиЗ-н-05/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку услуга :”Вршење 

стручног надзора над извођењем радова на сљедећем 
локацијама: Центар за културу -II фаза у Бијељини, 
Дом културе у Остојићеву и Балатуну и амбуланта по-
родичне медицине у Модрану и изградњи породично-
стамбеног објекта у Великој Обарској”, понуде су дос-
тавили следећи понуђачи:

1. АД „ Пројект” Бања Лука
2. ГПП „ Обнова” Шамац
3. ЈП „Дирекција за изградњу и развој града” 

Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ 
Бијељина 53.778,10 KM

2. ГПП „Обнова“ 
Шамац 58.724,78 KM

3. АД „Пројект“ 
Бијељина 61.304,01 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 
53.778,10 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-153/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 



Број 17   -   Страна 442 Службени гласник Општине Бијељина 30. 08. 2010.

49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ОП-13/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објаљивањем

обавјештења о набавци, а која се односи на на-
бавку роба :” Имплементација система за виртуализа-
цију главног сервера.”, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

1. ДОО „Panta-rei” Бијељина
2. ДОО „Copytrade” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „Copytrade” Бијељина 43.080,84 KM

2. ДОО „ Panta-rei” Бијељина 50.183,64 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Copytrade” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
43.080,84 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-139/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и чла-
на 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и:

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке СКП-34-п1/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем по-
новљеног отвореног поступка: ”Изградња пар-
кинг простора у ул. Милоша Црњанског - иза згра-
де ОЈДП „Град”- грађевински радови и саобраћајна 
сигнализација(хоризонтална и вертикална)”, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

1. АД „Бијељина пут” Бијељина
2. ДОО „Радиша” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да су понуде испуниле услове предвиђене тендер-
ском документацијом.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ, 
јер је број примљених прихватљивих понуда мањи од 
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкре-
тан уговор.

IV

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

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

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-126/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и чла-
на 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ОП-10/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објаљивањем обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку роба :”Набавка ра-
чунарске опреме, скенера и штампача током 2010. годи-
не”, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. МП „Panta-rei” Бијељина
2. ДОО „Copitrade” Бијељина
3. ДОО „Infocom” Бања Лука

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. МП „Panta-rei” Бијељина 39.159,90 KM

2. ДОО „Infocom” Бања Лука 39.937,00 KM

3. ДОО „Copitrade” Бијељина 41.293,02 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

МП „Panta-rei” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
39.159,90 KM

III

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

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

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељи-
на”

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-138/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке ДД-11/10

I

У поступку јавне набавке путем отвореног пос-
тупка, а која се односи на набавку радова: „Извођење 
радова на изградњи Дома културе у Доњем Црњелову 
-II фаза”, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина
2. ДОО „Бук промет” Бијељина
3. ДОО „Призма”Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „Призма“ Бијељина 113.771,46 KM

2. ДОО „Бук промет“ Бијељина 124.693,26 KM

3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина 131.283,19 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО”Призма” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
113.771,46 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-127/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке ДД-н-36/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова :” Извођење 
радова на изградњи ограде око игралишта ,израда и 
постављање голова и надстрешнице у Новом насел>у 
Јања.”, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Зидар Живановић” Доња Трнова
2. ДОО „Бук промет” Бијељина
3. ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина 25.531,04 KM

2. ДОО „Бук промет“ Бијељина 26.208,00 KM

3. ДОО „ Зидар Живановић“ Доња Трнова 27.422,40 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
25.531,04 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-149/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке СКП-н-54/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова :”Спајање и 
оспособљавање јавне расвјете на раскрсницама круж-
них токова заобилазнице са приступним улицама”, по-
нуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Телефонија Видаковић” Добој
2. ДОО „Елмонт” Бијељина
3. ДОО „Инстел” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
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ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „Елмонт“ Бијељина 67.571,00 KM

2. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој 70.975,00 KM

3. ДОО „Инстел“ Бијељина 72.945,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО„ Елмонт “Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
67.571,00 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-148/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке ДД-26/10

I

У поступку јавне набавке путем отвореног пос-
тупка , а која се односи на набавку радова :” Извођење 
радова на завршетку светосавског дома у Дворовима за 
потребе вртића”Чика Јова Змај”, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

1. ДОО „Бук промет” Бијељина
2. ДОО „Призма” Бијељина
3. ДОО „ПГП Градитељ”Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина 102.910,45 KM

2. ДОО“Бук промет“ Бијељина 110.068,07 KM

3. ДОО“Призма“Бијељина 115.012,27 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО ”ПГП Градитељ” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
102.910,45 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-129/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке ДД-25/10
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I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова : “Извођење 
радова на изградњи топле везе у ОШ “Свети Сава” 
Црњелово-II фаза”, понуде су доставили следећи по-
нуђачи:

1. ДОО „Призма” Бијељина
2. ДОО „Жеграп” Бијељина
3. ДОО „Зидар Живановић” Доња Трнова

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО“Призма“ Бијељина 19.520,00 KM

2. ДОО“Жеграп“ Бијељина 20.560,00 KM

3. ДОО“Зидар Живановић“
Доња Трнова 22.540,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО ”Призма” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
19.520,00 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-161/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке ПП-н-05/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку услуга :” Израда 
пројекта техничке документације за санацију клизишта 
насталих као посљедица временских непогода на под-
ручју општине Бијељина у мјесту Шумице “, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „АГ” Угљевик
2. ДОО „Хигра” Бијељина
3. ДОО „Технички институт” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „Технички институт“ Бијељина 11.700,00 KM

2. ДОО „Хигра“ Бијељина 13.806,00 KM

3. ДОО „АГ“ Угљевик 15.795,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Технички институт” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
11.700,00 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-158/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и чла-
на 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке СКП-07-п1/10

I

У поступку јавне набавке путем поновљеног от-
вореног поступка , а која се односи на набавку услуга 
:”Мјерење аерозагађења на подручју града Бијељине”, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

1. Институт за грађевинарство “ИГ” Бања Лука
2. НУ „Институт заштите, екологије и информатике” 

Бања Лука
3. ДОО „Технички институт” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања 
Лука 98.000,00 KM

2. ДОО „Технички институт“ Бијељина 115.830,00 KM

3. НУ„ Институт заштите, екологије и 
информатике“ Бања Лука 137.080,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

Институт за грађевинарство “ИГ” Бања Лука,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
 98.000,00 KM

III

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

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

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељи-
на”

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-110/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке СКП-48-п1/10

I

У поступку јавне набавке путем отвореног пос-
тупка, а која се односи на набавку радова : ” Изградња 
водоводне мреже МЗ Бријесница”, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

1. ДОО „Бук промет” Бијељина
2. АД „Водовод и канализација “ Бијељина
3. ДОО „Инстел” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „Бук промет” Бијељина 194.335,31 KM

2. АД „Водовод и канализација „ 
Бијељина 198.115,62 KM

3. ДОО „Инстел“ Бијељина 198.307,71 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Бук промет” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
194.335,31 KM

III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси писменим путем у року од пет дана од дана 
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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: 02-404-130/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 24. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел-
ник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке ОП-09/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објаљивањем обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку роба :”Реконструк-
ција и одржавање локалне рачунарске и телефонске 
мреже и система видео надзора АСО Бијељина”, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

1. МП „Panta-rei” Бијељина
2. ДОО „Copitrade” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „Copitrade” Бијељина 12.611,34 KM

2. МП „Panta-rei” Бијељина 12.950,73 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Copitrade” Бијељина 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
12.611,34 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-137/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07), На-
челник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке ДД-38/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова :” Доградња 
Дома културе са амбулантом породичне медицине у 
Пучилама- I фаза”, понуду је доставио следећи понуђач:

1. ДОО „Призма”Бијељина

II

Након разматрања приспјеле понуде установље-
но је да иста испуњава све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,прихваћена понуда

ДОО “Призма” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
64.876,22 KM

III

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

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

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-159/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 08. 2010. 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-27 (5 лотова)/10

I

У поступку јавне набавке путем Отвореног пос-
тупка, а која се односи на јавну набавку радова: Одржа-
вање - пошљунчавање некатегорисаних путева на под-
ручју општине Бијељина:

За Лот 1: Одржавање - пошљунчавање некатего-
рисаних путева - западни дио општине Бијељина, сход-
но Закону о јавним набавкама, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

• Д.О.О.”БУК ПРОМЕТ” Бијељина

• Д.О.О. “DMS COMPANY” Средња Чађавица

• А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина

За Лот 2 Одржавање - пошљунчавање некатегори-
саних путева - југоисточни дио-1 општине Бијељина, 
сходно Закону о јавним набавкама, понуде су достави-
ли следећи понуђачи:

• Д.О.О.”БУК ПРОМЕТ” Бијељина

• Д.О.О. “DMS COMPANY” Средња Чађавица

• А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина

За Лот 3 Одржавање - пошљунчавање некатегори-

саних путева - сјевероисточни дио општине Бијељина, 
сходно Закону о јавним набавкама, понуде су достави-
ли следећи понуђачи:

• Д.О.О.”БУК ПРОМЕТ” Бијељина

• Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина

• Д.О.О. “DMS COMPANY” Средња Чађавица

• А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина

За Лот 4 Одржавање - пошљунчавање некатегори-
саних путева - југоисточни дио-2 општине Бијељина, 
сходно Закону о јавним набавкама, понуде су достави-
ли следећи понуђачи:

• Д.О.О.”БУК ПРОМЕТ” Бијељина

• Д.О.О. “DMS COMPANY” Средња Чађавица

• А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина

За Лот 5 Одржавање - пошљунчавање некатегори-
саних путева- сјеверни дио општине Бијељина, сходно 
Закону о јавним набавкама, понуде су доставили сле-
дећи понуђачи:

• Д.О.О.”БУК ПРОМЕТ” Бијељина

• Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина

• Д.О.О. “DMS COMPANY” Средња Чађавица

• А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да следеће понуде испуњавају све услове пред-
виђене тендерском документацијом за све Лот-ове:

• Д.О.О.”БУК ПРОМЕТ” Бијељина

• Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина

• А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина

Док понуда понуђача Д.О.О. “DMS COMPANY” 
Средња Чађавица не ипуњава услове предвиђене тен-
дерском документацијом, јер је доставио Оквирни спо-
разум о пружању услуга чишћења рјечних корита и 
водног земљишта ријеке Дрине за 2007.годину. (закљу-
чен између МПШВ-Републичке дирекције за воде и 
д.о.о. “Деспотовић” са којим понуђач има закључен уго-
вор о испоруци природног шљунка) у којем je y члану 
4.утврђено да се оквирни споразум закључује на вре-
менски период до 31.12.2009.године, али није доставио 
документ којим се тражи сагласност за продужење уго-
вора за 2010.годину, што je y супротности са тачком 6.4. 
подтачком 3. тендерске документације.

III

На основу критеријума дефинисаног као најни-
жа цијена технички задовољавајуће понуде извршено је 
вредновање на следећи начин:
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За Лот 3:

1 Д.О.О. „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина 54.884,20 KM

2. А.Д. „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Бијељина 57.333,80 KM

3. Д.О.О. „БУК ПРОМЕТ“ Бијељина 57.950,00 KM

За Лот 5:

1. А.Д. „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Бијељина 27.125,00 KM

2. Д.О.О. „БУК ПРОМЕТ“ Бијељина 31.255,00 KM

3. Д.О.О. „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина 46.135,00 KM

IV

Ha основу Записника Начелника општине о не-
прихватању препоруке Комисије број:02-404-136/10 од 
25.08.2010.године извршено је вредновање за Лот 1, Лот 
2 и Лот 4:

За Лот 1:

1. А.Д. „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Бијељина 51.023,20 KM

2. Д.О.О. „БУК ПРОМЕТ“ Бијељина 54.103,00 KM

За Лот 2:

1. А.Д. „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Бијељина 34.940,40 KM

2. Д.О.О. „БУК ПРОМЕТ“ Бијељина 45.259,20 KM

За Лот 4:

1. А.Д. „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Бијељина 45.729,80 KM

2. Д.О.О. „БУК ПРОМЕТ“ Бијељина 54.560,00 KM

За Лот 1: Одржавање - пошљунчавање некате-
горисаних путева - западни дио општине Бијељина, 
оцијењено је да најповољнији понуђач:

А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
51.023,20 KM

За Лот 2 Одржавање - пошљунчавање некатего-
рисаних путева - југоисточни дио-1 општине Бијељина 
оцијењено је да најповољнији понуђач:

А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
34.940,40 KM

За Лот 3 Одржавање - пошљунчавање некатегори-
саних путева - сјевероисточни дио општине Бијељина, 
оцијењено је да најповољнији понуђач:

Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
54.884,20 KM

За Лот 4 Одржавање - пошљунчавање некатего-
рисаних путева - југоисточни дио-2 општине Бијељина 
оцијењено је да најповољнији понуђач:

А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
45.729,80 KM

За Лот 5 Одржавање - пошљунчавање некате-
горисаних путева- сјеверни дио општине Бијељина, 
оцијењено је да јеповољнији понуђач:

А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
27.125,00 KM

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.

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-136/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 18. Закона о превозу у друмском 
саобраћају Републике Српске (“Службени гласник PC”, 
број: 111/08, 50/10) и члана 51. Статута општине Бијељи-
на („Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05, 
6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина, доноси

ПРАВИЛНИК 
о начину, критеријима и поступку усклађивања 

и регистрације редова вожње аутобуских 
линија на подручју општине Бијељина

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.

Овим правилником прописују се начин, крите-
рији и поступак усклађивања и регистрације редова во-
жње аутобуских линија на подручју општине Бијељина 
и начин рјешавања спорова.

Правилник се односи на редове вожње који се 
усклађују и региструју код општинског органа управе 
надлежног за послове саобраћаја.

Члан 2.

У смислу овог правилника утврђују се изрази који 
имају слиједеће значење:

1. “Превозник” је предузеће или самостални при-
вредник регистрован за вршење јавног превоза 
путника у друмском саобраћају;

2. “Усклађивање редова вожње” представља радње 
чија је сврха успостављање линијског аутобус-
ког превоза на одређеној релацији;

3. “Ред вожње” је исправа којом се утврђују еле-
менти за обављање линијског превоза у друм-
ском саобраћају која садржи: релацију на којој 
се врши превоз, врста и број линија, назив пре-
возника, редосљед сраница и стајалишта и њи-
хову удаљеност од почетне станице, вријеме по-
ласка и доласка на сваку станицу и стајалиште, 
временски перид у коме се одржава и рок ва-
жења реда вожње;

4. “Стари ред вожње” је регистровани ред вожње у 
текућем периоду важења;

5. “Стари ред вожње са промјеном” је реда вожње 
настао од старог реда вожње у коме су извршене 
сљедеће промјене:

а) увођење или промјена кооперанта
б) измјена назива превозника
в) брисање станица или стајалишта на траси 

реда вожње (изузев почетних изавршних)
г) смањење броја полазака
д) увођење новоизграђених стајалишта
ђ) измјена режима превоза у форми смањења 

броја дана одржавања;
6. “Нови ред вожње” је приједлог реда вожње за 

усклађивање који није настао од старог реда во-
жње, као и приједлог настао од старог реда во-
жње у коме су извршене промјене које нису на-
ведене под тачком 5. овог члана;

7.  “Полазак” је утврђено вријеме започињања пре-
воза у полазној станици односно аутобуском 
стајалишту са одговарајућом разрадом време-
на за успутне станице (стајалишта) и утврђеним 
временом доласка у завршну станицу (стаја-
лиште);

8. “Приговарач”је превозник, односно овлаште-
ни представник превозника који у складу са За-
коном о превозу у друмском саобраћају и овим 
правилником има право приговора на редове 
вожње у поступку усклађивања и на поступак 

усклађивања и регистрације редова вожње;
9. “Кооперација” је превоз на линији према реду 

вожње који споразумно одржавају два или више 
превозника;

10. “Временски размак” је временски интервал у 
којем се не може 
регистровати полазак у односу на полазак из ре-
гистрованог реда вожње;

11. . “Режим одржавања” је утврђени начин одржа-
вања линије исписан на 
регистрованом реду вожње.

ПОСТУПАК УСКЛАЂИВАЊА

Члан 3.

Усклађивање редова вожње врши се једном го-
дишње, најкасније до 31. маја за текућу годину.

Усклађивање редова вожње обавља Комисија од 
најмање три члана коју именује Начелник општине.

У саставу комисије мора бити именован најмање 
један дипломирани инжењер саобраћаја друмског смје-
ра.

Комисија из става 2. овог члана води поступак 
усклађивања, рјешава по приједлозима и приговорима 
превозника у поступку усклашивања редова вожње у 
складу са Законом и овим правилником.

Комисија доноси одлуке надполовичном већином.
О спроведеном поступку усклађивања води се за-

писник који потписује предсједник Комисије.

Члан 4.

Сви превозници који испуњавају услове за оба-
вљање јавног превоза путника у градском и приград-
ском саобраћају на подручју општине Бијељина биће 
писменим путем позвани од стране Комисије која спро-
води усклађивање редова вожње и том приликом ће им 
се оставити рок за подношење захтјева.

Члан 5.

Уз захтјев, позвана односно заинтересована стра-
на, треба да приложи:

• рјешење о упису у регистар односно одобрење за 
обављање јавног превоза,

• одговарајуће лиценце (за превозника и за возила),
• приједлог редова вожње.

Приједлози редова вожње који се достављају на 
усклађивање морају садржати ознаке, декларације и 
друге податке унесене у утврђене обрасце.

Члан 6.

Приједлози редова вожње који нису урађени у 
складу са одредбама Закона о превозу у друмском са-
обраћају и овог правилника, као и редови вожње са 
битним грешкама или ако се захтјев не достави у оста-
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вљеном временском периоду, неће бити узимани у пос-
тупак усклађивања.

Члан 7.

Стари редови вожње и стари редови вожње са 
примјеном се у поступку усклађивања само евиденти-
рају, док се нови редови вожње усклађују.

Члан 8.

Усклађивање се врши на састанку заинтересова-
них превозника који организује именована Комиси-
ја, а могу му присуствовати и остали заинтересовани 
учесници. Представници заинтересованих превозника 
морају имати писмена овлаштења и предати их пред-
ставнику општинског органа прије почетка састанка 
усклађивања.

Члан 9.

Усклађивање редова вожње на састанку усклађи-
вања врши се на следећи начин:

• састанком руководи предсједник Комисије,
• представници превозника предају своја овлаш-

тења,
• врши се прво читање приједлога редова вожње и 

евидентирање приговора,
• обавља се међусобно договарање заинтересова-

них превозника о датим приговрима на приједло-
ге редова вожње,

• врши се друго читање приједлога редова вожње и 
утврђују усклађени и оспорени редови вожње,

У току састанка усклађивања на приједлоге редо-
ва вожње се стављају одређене ознаке које имају сле-
деће значење: 

УП - усклађен по приједлогу
УиП - усклађен по измјењеном приједлогу 
УС - усклађен по старом реду вожње 
Р - резервисано за договор
О - одустао од приједлога
К - ред вожње који по приговору рјешава Коми-
сија

Члан 10.

Приговоре на приједлоге редова вожње могу по-
стављати само овлаштени представници заинтересова-
них превозника и то само на приједлоге нових редова 
вожње, док се на старе редове вожње и на приједлоге 
старих редова вожње са промјеном не може приговара-
ти.

Нови редови вожње из предходног става се мо-
гу оспорити само старим редовима вожње и старим ре-
довима вожње са промјеном и то само ако се траса но-
вог реда вожње поклапа са више од 30% дужине трасе 
приговарача, а при томе нису испоштована минимална 

заштитна времена из члана 11 овог правилника.
Међусобно се могу оспоравати и приједлози но-

вих редова вожње у временским размацима прописа-
ним у члану 11. овог правилника.

Предложени редови вожње из става 3. овог члана 
ће се одбацити из поступка усклађивања редова вожње, 
осим у случају када се предлагачи међусобно договоре.

Члан 11.

Минимална заштитна времена у односу на старе 
поласке приликом израде нових полазака износе:

а) На линијама до 10 км најмање 10 минута прије 
и најмање 7 минута послије утврђеног времена старог 
поласка

б) На линијама од 10 до 20 км најмање 14 мину-
та прије и најмање 7 минута послије утврђеног времена 
старог поласка

в) На линијама од 20 до 30 км најмање 18 мину-
та прије и најмање 9 минута послије утврђеног времена 
старог поласка

г) На линијама од 30 до 50 км најмање 19 мину-
та прије и најмање 9 минута послије утврђеног времена 
старог поласка

Члан 12.

Приједлози редова вожње се не могу мијењати у 
току поступка усклађивања.

Приједлози редова вожње најављених у коопера-
цији у случају одустајања једног или више коопераната 
биће регистровани на остале кооперанте.

Увођење новог кооперанта у току поступка 
усклађивања може се извршитио само уз писану са-
гласност свих превозника који су регистровани на ре-
ду вожње.

ВАНРЕДНО УСКЛАЂИВАЊЕ РЕДА ВОЖЊЕ

Члан 13.

Послије редовног усклађивања и регистрације 
редова вожње може се у изузетним случајевимаи и на 
приједлог превозника, односно надлежног општинског 
органа вршити ванредно усклађивање редова вожње, 
уколико су у међувремену створени услови и насту-
пили разлози који нису постојали приликом редовног 
усклађивања редова вожње.

Оправданост приједлога за ванредно усклађивање 
редова вожње оцјењује надлежан општински орган.

Члан 14.

Ванредно усклађивање и регистрација редова 
вожње врши се на начин и по поступку као и редов-
но усклађивање и регистрација редова вожње који је 
утврђен у овом правилнику.
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РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 15.

Рјешавање приговора изјављених у поступку 
усклађивања редова вожње врши комисија из члана 3. 
овог правилника.

Приговори из предходног става подносе се пис-
мено у року од 7 дана од дана завршетка поступка 
усклађивања.

Члан 16.

На одговор комисије на изјављени приговор, под-
носилац приговора има право жалбе у року од 5 дана.

О поднесеним жалбама рјешењем одлучује На-
челник општине. Рјешења Начелника општине је 
коначно.

Члан 17.

Након завршетка поступка усклађивања Комисија 
је дужана да у року од 5 дана достави свим превозници-
ма извјештај о усклађивању.

РЕГИСТРАЦИЈА РЕДОВА ВОЖЊЕ

Члан 18.

Усклађене редове вожње и старе редове вожње ре-
гиструје надлежан општински орган уписом у регистар 
редова вожње за наредни период. Регистар редова во-
жње је јаван.

Члан 19.

Ред вожње се региструје на име превозника који 
ће по њему вршити превоз путника на аутобуској ли-

нији. Ако ће се превоз вршити у кооперацији ред во-
жње се региструје на име свих коопераната са истим 
правима и обавезама.

Уз редове вожње у кооперацији морају се прило-
жити уговори коопераната о одржавању линије.

Члан 20.

По један примјерак свих регистрованих редо-
ва вожње достављају се свим учесницима у поступку 
усклађивања, као и инспекцијским органима (општин-
ски саобраћајни инспектор).

ЗАВШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Измјене и допуне овога правилника врши се на 
начин и по поступку за његово доношење.

Члан 22.

Даном ступања на снагу овог правилника, прес-
таје да важи правилник о критеријима, начину и пос-
тупку усклађивања и регистрације редова вожње ауто-
буских линија на подручју општине Бијељина донесен 
13.08.2002. године.

Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у Службеном гласнику општине Бијељина

НАЧЕЛНИК ОПШТИ Н Е  Б И Ј Е ЉИНА
 
Број: 02-404-136/10 НАЧЕЛНИК
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 08. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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