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ГОДИНА XLVI 27. јануар 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 1/2010

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ИП-03/10

Члан 1.

Приступа се јавној набавци радова под редним 
бројем: ИП - 03/10.

Члан 2.

За потребе Одјељења за инспекцијске послове, 
вршиће се јавна набавка радова: Извршење рјешења 
урбанистичко - грађевинске инспекције о уклањању 
мањих незаконито изграђених објеката (ограде, гараже 
и сл.).    

Члан 3.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 10.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Извршење Рјешења по налогу урбанистичко 
- грађевинске инспекције о уклањању гаража, број пот-
рошачке јединице: 0005220, економски код: 613 900. 

Члан 4.

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења 
о на-бавци.

Члан 5.

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити од дана потписивања уговора, а крајњи рок за-
вршетка је 31. 12. 2010. године.

Члан 6.

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

Члан 7.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
форми-рати доношењем посебног рјешења. 

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-15/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ДД - 02/10
 

Члан 1.

Приступа се јавној набавци роба под редним 
бројем: ДД - 02/10.

Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка роба: Набавка ужине за ромску 
дјецу до 31. 12. 2010. године. 

Члан 3.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реали-зацију јавне набавке је 12.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства је: 
Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину, број потро-
шачке јединице 0005210, економски код 614 200.    
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Члан 4.

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци.

Члан 5.

Предвиђени почетак реализције уговора има се 
обавити од дана потписивања уговора, а крајњи рок за-
вршетка је 31. 12. 2010. године.

Члан 6.

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

Члан 7. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
фо- рмирати доношењем посебног рјешења.

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-14/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. ДД-29/10

Члан 1.

Приступа се јавној набавци роба под редним 
бројем: ДД - 29/10.

Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка роба: Набавка спортских рек-
визита и опреме за потребе спортских такмичења основ-
них и средњих школа на општинским, регионалним и 
републичким такмичењима у 2010. и 2011. години и за 
двије уличне трке и два кроса. 

Члан 3.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реали-зацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.

Средства у износу од 15.000,00 км се обезбјеђују 
из буџета за 2010. годину, а средства у износу од 
15.000,00 КМ из буџета за 2011. годину.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
сре-дства је: Школски спорт, број потрошачке јединице: 
0005210, економски код: 614 300. 

Члан 4.

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак за оквирни споразум.

Члан 5.

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити од дана потписивања оквирног споразума, а 
крајњи рок завршетка је 31. 12. 2011. године.

Члан 6.

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

Члан 7.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
форми-рати доношењем посебног рјешења. 

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-13/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл. гласник РС“, број 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( „Сл. гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова. („Сл. гласник општине Бијељина“, број 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У  
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке  
број СКП-03-п2 (2 лота)/09
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Члан 1. 

У поступку јавне набавке путем поновљеног от-
вореног поступка за међународне вриједносне разре-
де, а која се односи на набавку услуга: „Одржавање 

- чишћење и прање јавних површина на подручју општи-
не Бијељина“, понуде су доставили следећи понуђачи:

Лот 1: Одржавање и чишћење јавних површи-
на на подручју града Бијељина

1. АД „КОМУНАЛАЦ“ Бијељина   

Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила
1. АД „КОМУНАЛАЦ“ Бијељина   

Члан 2. 

Након разматрања понуде установљено је да иста 
испуњава све услове предвиђене тендерском доку-мен-
тацијом, те је на основу наведеног критеријума - најни-
жа цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена 
понуда 

АД „КОМУНАЛАЦ“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто изноду од

 
Лот 1: Одржавање и чишћење јавних површи-

на на подручју града Бијељина
629.271,94 км

Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила
457.245,90 км

Члан 3.

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.

 Члан 4.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-237/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл. гласник РС“, број 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 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-38-п1/09

Члан 1. 

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума, а која 
се односи на набавку услуга: „Пружање услуга ручка/ве-
чере и преноћишта током 2010. године из фонда репре-
зентације за госте, званичнике институција и организа-
ција и другим лицима којима се указује гостопримство у 
ресторанима на подручју општине Бијељина“, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

1. СУР Ресторан „Ловац“ Бијељина   
2. ДОО „Borisglass“ Бијељина  
3. АД „Дрина“ Бијељина   
4. ДОО „Глобус“Дворови

Члан 2. 

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума 

- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извр-
шено вредновање,  

Р. БР. ПОНУЂАЧ
 УКУПНА         

УПОРЕДНА 
ВРИЈЕДНОСТ

1.   ДОО “Глобус”Дворови 562,53

2.   АД “Дрина” Бијељина 731,22

3.   ДОО “Borisglass“ Бијељина 820,23

4.  СУР Ресторан “Ловац” Бијељина 834,33

Члан 3.

На основу извршеног вредновања оцијељено је да 
ће се оквирни споразум за „Пружање услуга ручка/ве-
чере и преноћишта током 2010. године из фонда репре-
зентације за госте, званичнике институција и организа-
ција и другим лицима којима се указује гостопримство у 
ресторанима на подручју општине Бијељина“, закључи-
ти са сва четири понуђача и то:

1. ДОО „Глобус“Дворови
2. АД „Дрина“ Бијељина   
3. ДОО „Borisglass“ Бијељина  
4. СУР Ресторан „Ловац“ Бијељина   
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 Члан 4.

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.

Члан 5.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-249/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл. гласник РС“, број 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова. („Сл. гласник општине Бијељина“, број 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке број ДД-01/10

Члан 1. 

У поступку јавне набавке путем конкурентског за-
хтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци 
а, која се односи на набавку радова: „Извођење радова 
на увођењу струје за породице са петоро и више дјеце“, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Д-СТРУЈА“ Бијељина  
2. ДОО „ЕЛМОНТ“ Бијељина
3. ДОО „WORK“ Бијељина

Члан 2. 

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 “Д-СТРУЈА” Бијељина 21.325,00

2. ДОО “ЕЛМОНТ” Бијељина 21.723,00

3. ДОО “WORK“ Бијељина 21.932,00

и оцијењено да је најповољнији понуђач

ДОО „Д-СТРУЈА“ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:

21. 325,00 км

 Члан 4.

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.

Члан 5.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-5/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл. гласник РС“, број 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова. („Сл. гласник општине Бијељина“, број 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  ИЗБОРУ  
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке број СКП-64/09

Члан 1. 

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка а, која се односи на набавку радова: „Изградња 
трафо станице BTS 10/04 KV, 630 KVA и 10 KV каблов-
ски прикључак Индустријска зона 3“, понуде су доста-
вили следећи понуђачи:

1. ДОО „Делинг“ Тузла  
2. ДОО „Work“ Бијељина
3. ДОО „Елмонт“ Бијељина
4. ДОО „Енергосистем“ Брчко Дистрикт

Члан 2. 

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,  
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1.   ДОО „Енергосистем“  Брчко Дистрикт 76.169,50 КМ

2.   ДОО “Work“  Бијељина 81.900,00 КМ

3.   ДОО “Елмонт”   Бијељина 85.941,00 КМ

4. ДОО “Делинг” Тузла 93.406,70 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач
ДОО „Енергосистем“ Брчко Дистрикт
са понуђеном цијеном у бруто износу од:

76. 169, 50 км

 Члан 4.

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.

Члан 5.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-238/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 20. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-62/09

Члан 1.

Приступа се јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - 62/09.

Члан 2.

За потребе Одјељења за стамбено - комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка радова: Ископ канала „ Ј-1-1“ у МЗ Јања  

Члан 3.

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

Средства се обезбјеђују у 2010. години са Рачуна 
посебних намјена - наканде за кориштење вода.

 Члан 4.

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

Члан 5.

Предметне радове је неопходно извести у року од 
45 дана од дана увођења извођача у посао, а најкасније 
до 30. 06. 2010. године. 

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-8/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД-29-а3/08
 

Члан 1.

Приступа се јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД - 29 - а3/08.

Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка радова: Утврђивање вишка не-
предвиђених радова на реконструкцији и санацији Дома 
културе у Доњем Црњелову, Анекс 3 на уговор бр. 02-
404-205/08 од 04. 09. 2008. године. 
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Члан 3.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реали-зацију јавне набавке је 78.401,22 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства је: 
Инвестиције у културне установе - домови културе, број 
потрошачке јединице 0005210, економски код 821 200.    

Члан 4.

За предметну јавну набавку спровешће се прегова-
рачки поступак без објављивања обавјештења о набавци.

Члан 5.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
форми-рати доношењем посебног рјешења

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-7/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуп-
рави  („Сл. гласник РС“, број 101/04 и 42/05) и 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 41. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова. („Сл. гласник општине Бијељина“, број 
01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке број ДД-30/09

Члан 1. 

У поступку јавне набавке путем конкурентског за-
хтјева са додатним објављивањем обавјештења о набав-
ци а, која се односи на набавку радова: „Извођење ра-
дова на изградњи терена за фудбал у МЗ Патковача“, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

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

Члан 2. 

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 12.833,08 КМ

2. ДОО “Бук промет” Бијељина 14.083,20 КМ

3. ДОО “Зидар Живановић” Доња Трнова 15.094,72 КМ   

и оцијењено да је најповољнији понуђач

ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:

12.833,08 КМ

 Члан 4.

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.

Члан 5. 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-251/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуп-
рави  („Сл. гласник РС“, број 101/04 и 42/05) и 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 41. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова. („Сл. гласник општине Бијељина“, број 
01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке број СКП-65/09

Члан 1. 

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка а, која се односи на набавку радова: „Изградња 
водоводне мреже „Индустријска зона 3“, понуде су дос-
тавили следећи понуђачи:

1. ДОО „Миљковић“ Бања Лука  
2. ДОО „Хигра“ Бијељина
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3. ДОО „МГ Минд“ Мркоњић Град
4. АД „Водовод и канализација“ Бијељина
5. ДОО „Инстел“ Бијељина

Члан 2. 

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да понуда ДОО „Хигра““ Бијељина није испуни-
ла услове предвиђене тендерском документацијом из 
разлога што је понуђач доставио два биланса успјеха за 
2008. годину, али не и биланс стања за 2008. годину (та-
чка 6.2.1 општег дијела тендерске документације), а по-
нуда ДОО „Миљковић“ Бања Лука није испунила усло-
ве предвиђене тендерском документацијом јер понуђач 
није доставио доказ о власништву за машину компресор 
(тачка 1.4. посебног дијела тендерске документације). 
Понуде ДОО „МГ Минд“ Мркоњић Град, АД „Водовод 
и Канализација“ Бијељина и ДОО „Инстел“ Бијељина   
испуњавају све услове предвиђене тендерском докумен-
тацијом, те је на основу наведеног критеријума - најни-
жа цијена технички задовољавајуће понуде извршено 
вредновање,  

1.  ДОО “Инстел”  Бијељина 99.957,45 КМ

2. АД „Водовод и канализација“ Бијељина 111.946,01КМ

3. ДОО “МГ Минд”  Мркоњић Град 129.799,33 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач

ДОО „Инстел“ Бијељина“
са понуђеном цијеном у бруто износу од:

99.957,45 КМ

 Члан 4.

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.

Члан 5.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-239/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл. гласник РС“, број 101/04 и 42/05) и члана 438. За-
кона 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 41. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова. („Сл. гласник општине Бијељина“, број 
01/07), Начелник општине д о н о с и :

 О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке број СО-н-01/09

Члан 1. 

У поступку јавне набавке путем конкурентског за-
хтјева са додатним објављивањем обавјештења о набав-
ци а, која се односи на набавку услуга: „Изнајмљивање 
бине током 2010. године“, понуду је доставио следећи 
понуђач:

1. ДОО „ИМПЕРИО“ Бијељина  

Члан 2. 

Након разматрања понуде установљено је да иста 
испуњава све услове предвиђене тендерском документа-
цијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена по-
нуда,  

ДОО „ИМПЕРИО“ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:

46.800,00 КМ

Члан 3.

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.

 Члан 4.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-256/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке 
број СКП-07-а1/09

Члан 1. 

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивање обавјештења о набавци а, 
која се односи на набавку радова:  Утврђивање вишка, 
мањка и непредвиђених радова изградње канализације 
ГТЦ-ет од насеља до Ванековог млина, Анекс 1 на уго-
вор бр. 02-404-93/09 од 04. 06. 2009. године сходно За-
кону, позван је извођач радова из основног уговора:

1. ДОО „ХИГРА“ Бијељина  

Члан 2. 

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

ДОО „ХИГРА“ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:

50.547,22 КМ

Члан 3.

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.

 Члан 4.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-266/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл. гласник РС“, број 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 

и радова. („Сл. гласник општине Бијељина“, број 01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД-01/10

Члан 1.

Приступа се јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД - 01/10.

Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на 
увођењу струје за породице са петоро и више дјеце 

Члан 3.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 22.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је из буџета за 2010. годину: Пројекти подрш-
ке очувања пораста породице, број потрошачке једини-
це 0005210, економски код: 615 200. 

Члан 4.

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

Члан 5.

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније 10 дана од дана закључивања уговора

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-5/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ЈНИН-01 (3 лота) /10

Члан 1.

Приступа се јавној набавци роба под редним 
бројем: ЈНИН - 01 (3 лота) /10.

Члан 2.

За потребе Административне службе општине 
Бијељина вршиће се јавна набавка услуга: Пружање ус-
луга обављања стручних послова на изради техничке и 
планске документације и вршења стручног надзора на 
изградњи објеката високоградње, нискоградње и хи-
дроградње на подручју општине Бијељина током  2010., 
2011. и 2012. године.

Лот 1. Израда пројектно - техничке документације 
и вршење стручног надзора за објекте високоградње, 
нискоградње и хидроградње, израда пројектних задата-
ка, инвестиционих програма, тендерских документација, 
процјена тржишних вриједности некретнина и инвес-
тиционих предрачуна и израда измјена и допуна урба-
нистичко - планске документације током  2010., 2011. и 
2012. године.

Лот 2. Техничка контрола техничке документације 
објеката високоградње, нискоградње и хидроградње то-
ком 2010., 2011. и 2012. године.

Лот 3. Технички прегледи објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње током 2010., 2011. и 2012. 
године.

Члан 3.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је без могућности процјене.

Средства се обезбјеђују из буџета општине са 
буџетских позиција потрошачких јединица за које се бу-
ду вршиле услуге током 2010., 2011. и 2012. године.

Члан 4.

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак за оквирни споразум.

Члан 5.

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити у року од три године од дана потписивања уго-
вора

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-2/2010 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуп-
рави  („Сл. гласник РС“, број 101/04 и 42/05) и 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 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-28/09

Члан 1. 

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума а, која 
се односи на набавку роба: „Набавка рекламног мате-
ријала током 2010. године“, понуде су доставили сле-
дећи понуђачи:

1. ДОО „Гатарић“ Дервента  
2. АД „Графосемберија“ Бијељина
3. ДОО „Мојић“ Бијељина

Члан 2. 

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,  
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Ред. 
број ПОНУЂАЧ

УКУПНА
УПОРЕДНА

ВРИЈЕДНОСТ

1. ДОО “Мојић” Бијељина 39,98

2. АД “Графосемберија” Бијељина 40,79

3. ДОО “Гатарић” Дервента  41,38

и оцијењено да је најповољнији понуђач

 ДОО „Мојић“ Бијељина  
 

Члан 4.

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.

Члан 5.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-404-241/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 
бр. СКП-07-а1/09

Члан 1.

Приступа се јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП - 07 - а1/09.

Члан 2.

За потребе Одјељења за Стамбено - комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова: Утврђивање 
вишка, мањка   и   непредвиђених  радова  изградње  
канализације ГТЦ - ет од насеља до Ванековог млина, 
Анекс 1 на уго-вор бр. 02-404-93/09 од 04. 06. 2009. го-
дине.

Члан 3.

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 51.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Изградња комуналне инфраструктуре (пут-
на, водоводна и електро мрежа и канализација) - буџет и 
кредитна средства, број потрошачке јединице: 0005170, 
економски код: 821 600. 

Члан 4.

За предметну јавну набавку спровешће се прегова-
рачки поступак без објављивања обавјештења.

Члан 7.

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

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-266/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 12. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У

I

У складу са Рјешењем о врстама занимања и броју 
студе-ната који ће се стипендирати из буџета Општи-
не Бије-љина у наставној 2009/2010. години, број: 02-
67-39/09 од 28. октобра 2009. године и приједлога 
Одјељења за борачко - инвалидску и цивилну заштиту, 
додјељује се стипендија до краја школовања студентима 
који су дјеца погинулих бораца ВРС:

1.  Голубовић Ани, студенту 3 године Послов-
ног факултета на Универзитету Синергија у 
Бијељини и

2. Остојић Александру, студенту 3 године Фило-
лошког факултета на Слобомир П универзитету, 
Одсјек за англистику.

II

На приједлог Одјељења за борачко - инвалидску и 
цивилну заштиту додјељује се стипендија само за нас-
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тавну 2009/2010 следећим студентима који су дјеца по-
гинулих бораца ВРС:

1. Лемез Младену, студенту 3 године  
Факултета пословне економије у Бијељини,

2.  Гојковић Драгани, студенту 3 године 
Економског факултета у Палама,

3. Љубојевић Михаели, студенту 3 године 
Факултета пословне економије у Бијељини, 

4. Милановић Јовици, студенту 3 године 
Православног богословског факултета св. 
Василије Острошки у Фочи,

5. Петровић Јелени, студенту 3 године  
Правног факултета у Новом Саду,

6. Чивчић Бојани, студенту 4 године  
Правног факултета на Универзитету Синергија  
у Бијељини,

7. Јоксимовић Тијани, студенту 3 године 
Пословног факултета на Универзитету 
Синергија у Бијељини,

8. Гавриловић Ивани, студенту 3 године  
Природно - математичког факултета у Новом 
Саду, Одсјек математика и

9. Стевић Дарку, студенту 3 године  
Пореске академије на Слобомир П универзитету.

III

Испалта стипендија за студенте који су наведени 
у тачкама I и II ове Одлуке вршиће се са буџетске пози-
ције Одјељења за борачко - инвалидску и цивилну заш-
титу 614200 - једнократне помоћи.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број:02-014-1-1123/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум,  28. 12. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У

I

На приједлог Одјељења за Друштвене дјелатности 

додјељује се стипендија само за наставну 2009/2010 сле-
дећим студентима који су заслужни за развој спорта и 
других области од значаја за развој укупног друштвеног 
живота на подручју општине Бијељина:

1. Лакић Снежани, апсолвенту  
Педагошког факултета у Бијељини,

2. Видић Велибору, студенту 4 године  
Факултета за спорт и физичко васпитање  
у Новом Саду

3. Пајић Синиши, студенту 4 године  
Академије умјетности Слобомир П универзитета 
- Одсјек соло пјевање.

II

Исплата стипендија за студенте који су наведени 
у тачки I ове Одлуке вршиће се са позиције буџетска ре-
зерва.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-014-1-1124/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум,  28. 12. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 51. Статута општине Бијељи-
на. („Службени гласник општине Бијељина“, број 5/05, 
6/05 и 6/06) и члана 5. Одлуке о критеријима, начину 
и поступку расподјеле средстава удружењима грађа-
на на подручју општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 8/05 и 5/09)  Начелник општи-
не Бијељина д о н о с и :

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА

I

Именује се Комисија за расподјелу средстава у 
2010. години, удружењима грађана на подручју општи-
не Бијељина, у саставу:

1. Драган Божић, шеф Одсјека за здравство,  
породичну и здравствену заштиту,  
невладине организације, националне мањине  
и повратнике - предсједник

2. Амра Ганић, службеник Административне  
службе општине Бијељина, члан
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3. Наташа Јовичевић, одборник у Скупштини  
општине Бијељина,

4. Радивоје Дакић, одборник у Скупштини  
општине Бијељина.

II

Стручне, административне и друге послове за Ко-
мисију обављаће самостални стручни сарадник за рад са 
невла-диним организацијама. 

III

Задатак Комисије је да утврди приједлог расподје-
ле средстава удружењима грађана у складу са Одлуком 
о критеријима, начину и поступку расподјеле средста-
ва удружењима грађана на подручју општине Бијељи-
на („Службени гласник општине Бијељина“, број 8/05, и 
5/09) и изврши контролу утрошка додијељених средста-
ва. 

IV

Мандат Комисије траје до окончања послова и за-
датака прецизираних у Одлуци.

V

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-435-2/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум,  20. 01. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 14/06 ), члана 2. став 1. и 2. и 
члана 7. став 2. Правилника о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика, финансирање на-
учноистраживачког рада и награђивање ученика и на-
ставника („Службени гласник општине Бијељина“, 
број 21/06, 27/07 и 22/09  Начелник општине Бијељина  
д о н о с и :

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

ЗАНИМАЊА И БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ 
ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 

I

У Рјешењу о врстама занимања и броју студената 
који ће се стипендирати из буџета Општине Бијељина у 

наставној 2009/2010. години, број 02-67-39/09 од 28. ок-
тобра 2009. године, тачка II мијења се и гласи:

У наставној 2009/2010. години стипендираће се 
следеће врсте занимања:

1. Професор математике   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 студента
2. Дипломирани психолог.  .  .  .  .  .  .  .  .  1 студент
3. Дипломирани инжењер пољопривреде,  

смјер заштита биља .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 студента
4. Дипломирани инжењер електротехнике,  

смјер рачунарство и аутоматика или рачунарске 
технике и информатика.  .  .  .  .  .  .  .  . 3 студента

5. Дипломирани инжењер електротехнике,  
смјер електро-енергетика или електроенергетски 
и индустријски системи   .  .  .  .  .  .  .  . 3 студента

6. Дипломирани инжењер електротехнике,  
смјер електро-техника и телекомуникације  
или енергетика, електроника  
и телекомуникације.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 студента

7. Дипломирани инжењер грађевине.  .  . 3 студента
8. Дипломирани инжењер геодезије  .  .  .  1 студент
9. Дипломирани инжењер саобраћаја,  

смјер саобраћај и транспорт  .  .  .  .  .  . 2 студента
10. Дипломирани инжењер машинства  .  . 2 студента
11. Дипломирани инжењер екологије  

и заштите животне средине   .  .  .  .  .  .  1 студент
12. Студенти техничких наука, технологије,  

информатике, медицине, фармације, 
стоматологије и ветерине који су дјеца  
погинулих бораца ВРС .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 студента

13. Студенти филозофског факултета,  
права, економије и осталих факултета  
друштвених и природних наука који припадају 
мање заступљеним конститутивним народима  
и групи Осталих.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 студента

14. Студенти техничких наука, технологије,  
информатике, медицине, фармације, 
стоматологије и ветерине који припадају  
мање заступљеним конститутивним  
народима из групе Осталих   .  .  .  .  .  . 2 студента 

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-67-136/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум,  28. 12. 2009. године Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени. гласник РС“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 51. Статута општине Бијељина. („Службени гла-
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сник општине Бијељина“, број 5/05, 6/05 и 6/06 ), Начел-
ник општине Бијељина д о н о с и :

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

У НАСТАВНОЈ 2009/2010

I

Након спроведеног поступка по Конкурсу за 
додјелу студентских стипендија у наставној 2009/2010. 
години, уговори о стипендирању закључиће се са сле-
дећим студентима:

1. Арсић Миленом, студенткињом III године 
Природно - математичког факултета у Новом 
Саду, Одсјек математика.  

2. Петричевић Јеленом, студенткињом IV године 
Природно - математичког факултета у Новом 
Саду, Одсјек математика.  

3. Војновић Бранком, студенткињом III године 
Филозофског факултета у Бања Луци, студијски 
програм психологија,

4. Мијајловић Иваном, студенткињом III године 
Пољопривредног факултета у Земуну, Одсјек 
заштита биља и прехрамбени производи,

5. Јовић Николом, студентом III године Високе 
пољопривредне школе струковних студија у 
Шапцу, смјер заштита биља,

6. Јамбрек Игором, студентом IV године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер 
рачунарство и аутоматика.

7. Кнежевић Биљаном, студенткињом III године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер 
рачунарство и аутоматика.

8. Перић Урошем, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер 
рачунарство и аутоматика.

9. Шандара Новом, студентом III године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер 
електроенергетика,

10. Грачанин Ђорђом, студентом III године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер 
електроенергетика,

11. Радовановић Вањом, студенткињом IV године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер 
електроенергетски системи,

12. Лугоња Јованом, студенткињом V године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер 
телекомуникациони системи,

13. Божић Миливојом,  студентом IV године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер 
телекомуникациони системи,

14. Микановић Маријаном, студенткињом III године 
Архитектонског факултета у Београду,

15. Милићевић Срђаном, студентом III године 
Факултета техничких наука у Новом Саду,

16. Савић Теодором, студентом III године 
Грађевинског факултета у Београду,

17. Нинковић Драганом, студенткињом III године 
Грађевинског факултета у Београду, смјер 
геодезија,

18. Петричевић Марком, студентом III године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер 
саобраћај и транспорт,

19. Мићић Бојаном, студентом IV године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер саобраћај 
и транспорт,

20. Вукашиновић Миланом, студентом III године 
Машинског Факултета у Београду,

21. Смиљанић Срађаном, студентом III године 
Машинског Факултета у Источном Сарајеву,

22. Јовановић Драганом,  студентом III године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер 
инжињерство заштите животне средине,

23. Концулић Тањом, студенткињом VI године 
Медицинског факултета у Бања Луци,

24. Горанчић  Дражаном, студентом III године 
Машинског Факултета у Источном Сарајеву,

25. Пелемиш Дарјаном, студенткињом IV године 
Филозофског факултета у Новом Саду, смјер 
журналистика,

26. Османбашић Самиром, студентом III године 
Педагошког факултета у Бијељини, Одсјек 
разредна настава,

27. Пашалић Амном, студенткињом IV године 
Економског факултета у Тузли, општи смјер,

28. Трбић Мирзом, студентом IV године Правног 
факултета на Универзитету Синергија у 
Бијељини,

29. Бараћ Мариом, студентом IV године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер саобраћај 
и транспорт и 

30. Дубравчевић Дином, студентом III године 
Универзитета Синергија у Бијељини, департман 
за студије информатике 

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број:02-67-137/09 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум,  29. 12. 2009. године Мићо Мићић с. р. 
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На основу рјешења број 02/3-372-51/09 од 30. 12. 
2009. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 
199 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИ-
КА ЗГРАДЕ „ЛАМЕЛА 9А“ БИЈЕЉИНА ул. Иве Ан-
дрића број  9а, Бијељина, са сљедећим подацима: Назив 
и сједиште: Заједница етажних власника зграде „Ламела  
9А“ Бијељина, ул. Иве Андрића број: 9а Бијељина

Оснивачи: 18 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 

етажних власника. Заједница у правном промету исту-
па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одгова-
ра цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 

Заступа: МАТИЋ ДИЈАНА, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-51/09   
Бијељина,  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 30. 12. 2009. године  Симо Божић с. р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Бијељина - Стручна служба Скупштине
  Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
ШТАМПА: ИП Младост, Дворови 055/350-001
ТИРАЖ: 180 ПРИМЈЕРАКА

С А Д Р Ж А Ј

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Одлука о приступању поступку јавне набавке  
радова бр. ИП - 03/10.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

2. Одлука о приступању поступку јавне набавке 
роба бр. ДД - 02/10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

3. Одлука о приступању поступку јавне набавке  
роба бр. ДД - 29/10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

4. Одлука о окончању поступка јабне набавке и  
избору најповољнијег понуђача у поступку  
јавне набавке бр. СКП-03-п2 (2 лота)/09  .  .  .  .  .  2

5. Одлука о окончању поступка јабне набавке и  
избору најповољнијег понуђача у поступку  
јавне набавке бр. ОП-38-п1/09.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

6. Одлука о окончању поступка јабне набавке и  
избору најповољнијег понуђача у поступку  
јавне набавке бр. ДД-01/10.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

7. Одлука о окончању поступка јабне набавке и  
избору најповољнијег понуђача у поступку  
јавне набавке бр. СКП-64/09.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

8. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке радова бр. СКП- 62/09  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

9. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке радова бр. ДД - 29 - а3/08.  .  .  .  .  .  .  .  .  5

10. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке бр. ДД-30/09  .  .  .  .  .  .  6

11. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке бр. СКП-65/09  .  .  .  .  .  6

12. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке бр. СО-н-01/09 .  .  .  .  .  7

13. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке бр. СКП-07-а1/09  .  .  .  8

14. Одлука о приступању поступку јавне набавке  
радова бр. ДД - 01/10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

15. Одлука о приступању поступку јавне набавке  
услуга бр. ЈНИН - 01 (3 лота)/10   .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

16. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача  
у поступку јавне набавке бр. ОП-28/09 .  .  .  .  .  .  9

17. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке радова бр. СКП- 07-а1/09.  .  .  .  .  .  .  .  . 10
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