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ГОДИНА XLVI 18. јун 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 12/2010

Ha основу члана 30. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 22. Ста-
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на сједници одржаној дана 16. јуна 2010. го-
дине, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

Члан 1.

Даје се сагласност на потписивање и реализа-
цију УГОВОРУ О ПОДРШЦИ ЗАЈМУ између Републи-
ке Српске, општине Бијељина и Европске банке за об-
нову и развој (“Банка”). УГОВОРА О ЗАЈМУ између 
АД “Водовод и канализација” Бијељина а.д. (“Зајмоп-
римац”) и Европске банке за обнову и развој (“Банка”). 
УГОВОРА О ГАРАНЦИЈИ између Босне и Херцегови-
не (“Давалац гаранције”) и Европске банке за обнову и 
развој (“Банка”) (“Уговор о гаранцији”).

Члан 2.

Овлашћује се Начелник општине Бијељина да 
потпише УГОВОР О ПОДРШЦИ ЗАЈМА између Репу-
блике Српске, општине Бијељина и Европске банке за 
обнову и развој (“Банка”).

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-56/10 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 50. Закона о уређењу простора 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02 - 
пречишћен текст 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 
1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службе-
ни гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), 

Скупштина општине Бијељина на својој сједници одр-
жаној дана 16. јуна 2010. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ДАШНИЦА 1” У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.

Усваја се измјена Регулационог плана „Дашница 
1” у Бијељини.

Граница обухвата измјене регулационог плана по-
чиње из Сремске улице и иде у правцу југа западном 
међом к.ч. 6424 низ улицу Душана Барањина, дола-
зи до улице Незнаних јунака, где скреће у правцу сје-
верозапада западним међама к.ч. 1749/1, 1749/2, 1749/3, 
1708, потом скреће у правцу истока и улази у улицу Ца-
ра Уроша, означена као к.ч. 6435, затим улази у улицу 
Сремску и истом наставља у правцу истока и поново 
долази до к.ч. 6424 (канал), све к.о. Бијељина 1, где се и 
завршава.

Површина обухвата измјене регулационог пла-
на износи 27.83 ха (двадесетседам запета осамдесеттри 
хектара).

Члан 2.

План садржи:
- текстуални дио плана, који се састоји од:

• уводног дијела,
• стања организације, уређења и коришћења прос-

тора,
• потреба, могућности и циљева организације, 

уређења и коришћења простора,
• плана организације, уређења и коришћења прос-

тора,
• одредби и смјерница за спровођење плана.

- комплетан графички дио измјене дијела регулационог 
плана који се састоји од:

1. копије катастарског плана (постојеће стање),
2. извода из урбанистичког плана града Бијељине-

намјене површина,
3. извода из регулационог плана Дашница - спрат-

ности и намјене објекта,
4. инжењерско-геолошке карте,
5. анализе постојећег стања-валоризације и спрат-
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ности постојећег грађевинског 
фонда,

6. анализе постојећег стања-намјене постојећег 
грађевинског фонда,

7.    плана просторне организације,
8. плана саобраћајне инфраструктуре,
9. плана парцелације са аналитичко-геодетским 

подацима за пренос плана на терен,
10. плана регулационих и грађевинских линија,
11. водоводне мреже,
12. фекалне и кишне канализације,
13. плана електроенергетске инфраструктуре,
14. постојеће телекомуникационе инфраструктуре,
15. планиране телекомуникационе инфраструктуре
16. топлификације и гасификације,
17. плана уређења зелених површина.

Члан 3.

План је урађен у ЈП „Дирекција за изградњу и 
развој града” Бијељина у мјесецу фебруару 2010. годи-
не.

Члан 4.

О провођењу ове Одлуке стараће се општински 
орган Административне службе општине Бијељина на-
длежан за послове просторног уређења.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-53/10 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 12. a y 
вези са чланом 61. Статута општине Бијељина (“Служ-
бени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 
6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одр-
жаној 16. јуна 2010. године д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О О 

ОВЛАШЋЕЊИМА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И 
РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.

У члану 7. Одлуке о овлашћењима за прибављање 
и располагање имовином општине Бијељина (“Службе-
ни гласник општине Бијељина”, број: 31/07 и 4/10), до-
даје се став 2. који гласи:

“За закључивање уговора о одређивању сувлас-
ничких дијелова непокретности, о узајамним одно-
сима етажних сувласника у погледу управљања и ко-
ришћења непокретности (међусувласнички уговор), 
о управљању и коришћењу заједничких дијелова и 
уређаја као и кућепазитељског стана, надлежан је На-
челник општине односно лице које за то посебно овла-
сти.”

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављиваања у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-57/10 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 30. став 2. Закона о угости-
тељству (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Служ-
бени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 
118/05), Упутства о критеријумима за одређивање рад-
ног времена угоститељских објеката (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број: 38/05) и члана 35. Ста-
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на сједници одржаној дана 16. јуна 2010. го-
дине д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

У члану 4. Одлуке о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине Бијељина 
(“Службени гЛасник општине Бијељина”, број: 17/06 и 
08/10), ставови 2. и 3. се бришу.

Члан 2.

Иза члана 4. Одлуке додаје се члан 4.а који гласи:

“Члан 4.а
Угоститељски објекти који организују пригод-
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не свечаности (свадбе, организовање матурантских за-
бава, рођенданских прослава, донаторских и хумани-
тарних акција и сл.) могу радити дуже од прописаног 
радног времена а најдуже до 03,00 часа, уз прибављену 
претходну сагласност комуналне полиције ( у даљем 
тексту: “надлежни орган”).

Захтјев за продужени рад, у смислу претходног 
става овог члана, овлашћено лице је дужно подније-
ти надлежном органу најкасније три дана прије дату-
ма потребе за продуженим радним временом угости-
тељског објекта.

Надлежни орган је овлашћен да одбије захтјев из 
става 2. овог члана уколико, на основу прибављених 
доказа, установи да не постоје оправдани разлози за да-
вање сагласности односно да се оправдано може очеки-
вати ремећење јавног реда и мира, с обзиром на окол-
ности случаја.

Угоститељским објектима који се налазе у стам-
бено-пословним објектима -колективног становања, не 
може се одредити дуже радно вријеме, у смислу става 
1. овог члана.”

Члан 3.

Иза члана 8. Одлуке додаје се члан 8.а који гласи:

”Члан 8.а

Овлашћује се Начелник општине да у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донесе упут-
ство за примјену члана 4.а ове Одлуке, укључујући пра-
вила за поступање и одлучивање надлежног органа.”

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-54/10 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 35. Статута општине Бијељи-
на (“Службени гласник општине Бијељина” број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 16. јуна 2010. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О 

ПРИВРЕМЕНОМ ОСЛОБАЂАЊУ ТАКСИ 
И ДРУГИХ НАКНАДА КОЈЕ СУ ИЗ 

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ И ПРЕДУЗЕЋА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

Доноси се Одлука о престанку важења Одлуке о 
привременом ослобађању такси и других накнада које 
су из надлежности општине и предузећа чији је осни-
вач Скупштина општине Бијељина, број: 01-022-54/05 
од 20. септембра 2005. године (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 7/2005).

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-55/10 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), 
члана 73. став 2. и 3. Закона о здравственој заштити 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 106/09), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07) 
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), 
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној 
дана 16. јуна 2010. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ 

“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

1. За директора Апотеке “Семберија” Бијељина, 
именује се:

1) НАТАЛИЈА ПЕРИЋ - дипл.фармацеут из 
Пучила

2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи Рје-
шење број: 01-111-221/09 од 23.12.2009. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-36/10 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 2010. године  Драган Ђурђевић, с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске број:101/04) и 
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члана 51. Статута општине Бијељина („Службени гла-
сник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/06), и члана 13. 
Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле 
средстава омладинским организацијама и удружењи-
ма на подручју општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина број: 13/07 и 3/09), Начелник општи-
не Бијељина, д о н о с и:

ОДЛУКУ 
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА 

ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 
УДРУЖЕЊИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.

Овом одлуком се утврђује расподјела средста-
ва из буџета општине Бијељина омладинским органи-
зацијама и удружењима у 2010. години, намјењеним за 
финансирање пројеката, а на основу расписаног јавног 
огласа.

Члан 2.

Средства планирана у буџету општине Бијељина 
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 6. и 
чланом 11. Одлуке о критеријима, начину и поступку 
расподјеле средстава омладинским организацијама и 
удружењима на подручју општине Бијељина („Службе-
ни гласник општине Бијељина”, број 13/07 и 3/09).

Члан 3.

Сходно члану 4. став 1. Одлуке о критеријима, на-
чину и поступку расподјеле средстава омладинским 
организацијама и удружењима на подручју општи-
не Бијељина, у буџету општине Бијељина се издвајају 
средства у износу од 8.720,00 KM за реализацију сле-
дећих пројеката:

Редни 
број

Име организа-
ције Назив пројекта Број 

бодова
износ 
KM

1. Одред извиђача 
„Семберија,,

„Научићемо и бити добри до-
маћини“ 179 3.300,00

2.
Омладински 

центар
Бијељина

„Програм развоја и промо-
ције омладинског активизма 
и организовања у руралним 

подручјима општине Бијељи-
на“

178 3.260,00

3. Форум младих 
Бијељина „Потрага за правима“ 164 2.160,00

Члан 4.

Ha основу ове Одлуке, а у складу са чланом 15. 
Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле 

средстава омладинским организацијама и удружењи-
ма на подручју општине Бијељина, заључиће се поједи-
начни уговори са горе наведеним организацијма и уд-
ружењима, којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе.

Члан 5.

Организације и удружења којима су додијеље-
на средства за пројекте дужна су да поднесу Комисији 
извјештај о реализацији пројекта са финансијским из-
вјештајем 30 дана по реализацији пројекта.

Члан 6.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-435-7/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 06. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске број:101/04) и 
члана 51. Статута општине Бијељина („Службени гла-
сник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/06), и члана 13. 
Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле 
средстава за пројекте борбе против штетних утшдаја 
организацијама и удружењима на подручју општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина број: 
17/07 и 3/09), Начелник општине Бијељина, д о н о с и:

ОДЛУКУ 
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

БОРБЕ ПРОТИВ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

Овом одлуком се утврђује расподјела средста-
ва из буџета општине Бијељина за пројекте борбе про-
тив штетних утицаја организацијама и удружењима на 
подручју општине Бијељина у 2010. години, а на основу 
расписаног јавног огласа.

Члан 2.

Средства планирана у буџету општине Бијељина 
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 6. и 
чланом 11. Одлуке о критеријима, начину и поступку 
расподјеле средстава за пррјекте борбе против штет-
них утицаја организацијама и удружењима на под-
ручју општине Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина”, број 17/07 и 3/09).
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Члан 3.

Сходно члану 4. став 1. Одлуке о критеријима, 
начину и поступку расподјеле средстава за пројекте 
борбе против штетних утицаја организацијама и уд-
ружењима на подручју општине Бијељина, у буџету 
општине Бијељина се издвајају средства у износу од 
9.000,00 KM за реализацију следећих пројеката:

Редни 
број

Име организа-
ције Назив пројекта Број 

бодова износ KM

1. Свијет за Балкан
„Превенција алкохолизма 
код ученика средњих шко-

ла у Бијељини“
185 3.900,00

2. Убунту „Вирус“ 164 2.000,00

3.
Центар за обра-
зовну техноло-
гију Републике 

Српске

„Стратегија борбе против 
малољетничког предступ-

ништва на подручју општи-
не Бијељина“

159 1.600,00

4. Удружење жена 
„Арта“ „Може и другачије“ 158 1.500,00

Члан 4.

Ha основу ове Одлуке, а у складу са чланом 16. 
Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле 
средстава за пројекте борбе против штетних утицаја 
организацијама и удружењима на подручју општине 
Бијељина, заључиће се појединачни уговори са горе на-
веденим организацијма и удружењима, којим ће се ре-
гулисати међусобна права и обавезе.

Члан 5.

Организације и удружења којима су додијеље-
на средства за пројекте дужна су да поднесу Комисији 
извјештај о реализацији пројекта са финансијским из-
вјештајем 30 дана по реализацији пројекта.

Члан 6.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-435-6/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 06. 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-6/10

I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
ДД-6/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка следећих радова: ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У МЗ 
ЧАРДАЧИНЕ - I ФАЗА ТЕМЕЉИ.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM. Средства 
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са 
буџетске ставке: “Набавка грађевинских објеката-ин-
вестиције у образовање”, економски код: 821 200, пот-
рошачка јединица: 0005210.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се посту-
пак конкурентског захтјева са додатним објављивањем 
обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију радова је 40 (четр-
десет) дана од дана потписивања 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 ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-109/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 06. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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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 УСЛУГА ШИФРА: СКП 07-Ш/10

I

Приступа се јавној набавци услуга под шифром: 
СКП 07-Ш/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка следећих услуга: Мјерење аеро загађења на под-
ручју општине Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 100.000,00 KM. Дио плани-
раних средстава у износу 50.000,00 KM ce обезбјеђује 
из буџета општине за 2010. годину, а дио од 50.000,00 
KM из буџета општине за 2011. годину. Буџетска ставка 
са које се обезбјеђује ова средства је: “Услуге мјерења 
загађења зрака”, економски код: 613900, потрошачкаје-
диница: 0005170.

IV

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

V

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

VI

Предвиђени рок за реализацију предметних услу-
га је годину дана од дана закључења уговора.

VII

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

VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће ce y “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, 10. 06. 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-5/10

I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
ДД-5/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка следећих радова: Извођење 
радова на изградњи спортске школске сале за потребе 
ОШ “Дворови” из Дворова, по систему инжињеринга - 
I фаза израда пројектно-техничке документације и гру-
би грађевинаки радови.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 200.000,00 KM. Средства 
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину са 
буџетске ставке: “Набавка грађевинских објеката - ин-
вестиције у образовање”, економски код: 821200, потро-
шачкајединица: 0005210.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворе-
ни поступак.

V

Крајњи рок завршетка предметних радоваје 
15.11.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
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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: 02-404-114/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 06. 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 гласникБиХ”, 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-01/10

I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
БИЗ-01/10

II

За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих ра-
дова: Изградња споменика погинулим борцима и жрт-
вама ратова од 1941. до 1945. године и од 1991. до 1995. 
године у Ступњу.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 8.000,00 KM. Средства 
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са 
буџетске ставке: “Средства за учешће у финансирању 
изградње спомен обиљежја”, економски код: 614300, 
потрошачка јединица: 0005180.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 

поступак конкурентског захтјева са додатним објављи-
вањем обавјештења о набавци .

V

Рок за реализацију предвиђених радова је 30 (три-
десет) 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 ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-113/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 06. 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-17/10

I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
ДД-17/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се јавна набавка следећих радова: Извођење ра-
дова на доградњи и адаптацији зграде поште у амбу-
ланту породичне медицине у МЗ Модран.

III

Предвиђени максимални износ бруто средста-
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ваза реализацију јавне набавке је 25.000,00 KM. Сред-
ства се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, 
са буџетске ставке: “Средства за учешће у санацији и 
изградњи здравствених амбуланти”, економски код: 
615200, потрошачка јединица: 0005210.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се посту-
пак конкурентског захтјева са додатним објављивањем 
обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију радова је 60 (шез-
десет) дана од дана потписивања 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: 02-404-116/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 06. 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФАР:СКП - 04 
Ш/10

I

Приступа се поновном постуку јавне набавке ус-
луга под шифром: СКП - 04 Ш/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јав-
на набавка следећих услуга: Израда кућних бројева, 
огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштит-
них стубића, подеста за постављање контејнера и са-
обраћајних знакова.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 58.000,00 KM. Дио сред-
става у износу од 30.000,00 KM ce обезбјеђује из буџе-
та општине за 2010. годину, а дио од 28.000,00 KM из 
буџета за 2011. годину. Буџетска ставка са које се обез-
бјеђују ова средства је: “Средства за финансирање ко-
муналне потрошње”, економски код: 613900, потрошач-
кајединица: 0005170.

IV

Јавна набавка предметних услуга ће се обави-
ти кроз поступак конкурентског захтјева без додатног 
објављивања обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију услуга је годину 
дана од дана закључења 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 ce y “Службеном гласнику општине Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-115/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 06. 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-
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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 СКП-23/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем кон-
курентског захтјева без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци:” Испитивање квалитета и дебљина 
свих слојева коловозних конструкција током грађења”, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

1. АД ”Романија путеви” Соколац
2. Институт за грађевинарство “ИГ” Бања Лука
3. ДОО „ Институт за путеве”Бијељина

II

Понуде Институт за грађевинарство “ИГ” Бања 
Лука и ДОО „ Институт за путеве “ Бијељина у потпу-
ности су испуниле услове предвиђене тендерском до-
кументацијом.Понуда понуђача АД”Романија путеви” 
Соколац није отворена и иста је враћена понуђачу не-
отворена из разлога што је прије отварања понуда кон-
статовано да поменути понуђач није уплатио тражени 
износ за тендерску документацију,нити постоји доказ о 
уплати.

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.

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-91/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 06. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуп-
рави (“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-10/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објавл>ивањем обавјештења о 
набавци, а која се односи на набавку радова :” Изра-
да пројектно-техничке документације Дома културе у 
Кривој Бари и I фаза извођења радова на изградњи До-
ма културе у Кривој Бари.”, понуде су доставили сле-
дећи понуђачи:

1. ДОО „ ПГП Градитељ”Бијел>ина
2. ДОО „ Трифунчевић” Бијељина
3. ДОО „ Глобус”Дворови
4. ДОО „ MD Perić company” 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 “МD Perić company” Бијељина 34.486,47 KM

2. ДОО “Глобус“ Дворови 36.000,00 KM

3. ДОО “Трифунчевић“Бијељина 39.608,95 KM

4. ДОО “ПГП Градитељ“ Бијељина 40.225,35 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО ”МD Perić company” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
34.486,47 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.
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IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-97/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 06. 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 ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
у поступку јавне набавке број :ДД-10/10, број: 

02-404-97/10 од 15.06.2010.године

I

У поступку јавне набавке путем конкурент-
ског захтјева са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци, а која се односи на набавку радова: “Изра-
да пројектно техничке документације Дома културе у 
Кривој Бари и I фаза извођења радова на изградњи до-
ма културе у Кривој Бари, Одлуком о резултатима 
окончаног поступка и избору најповољнијег понуђа-
ча број:02-404-97/10 од 15.06.2010.године изабран је 
као најповољнији понуђач д.о.о. “MD Perić company” 
Бијељина.

II

Дана 16.06.2010.године од стране понуђача д.о.о. 
“MD Perić company” Бијељина достављен је допис 
којим одустаје од додјеле Уговора.

III

У складу са чланом З9.став 2 тачка а) и д) Уговор 
се додјељује понуђачу д.о.о.”Глобус” Дворови који је 
по редослиједу одмах након понуде најуспјешнијег по-
нуђача који је одбио додјелу Уговора.

IV

Против ове одлуке сваки од понуђача има право 
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од да-
на 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: 02-404-97/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 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 ДД-34/10

I

У поступку јавне набавке путем преговарач-
ког поступка без објављивања обавјештења о набав-
ци, а која се односи на набавку радова: Извођење радо-
ва на реконструкцији и санацији дома културе у Доњем 
Магнојевићу, позван је понуђач:

ДОО”ПГП Градитељ” Бијељина

II

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

ДОО “ПГП Градитељ” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
15.561,34 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.
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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: 02-404-1013/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 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 СКП-10/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова :” Кошење 
амброзије на подручју општине Бијељина”, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „ DMS Company” Средња Чађавица
2. ДОО „ ГМ Пром” Доњи Магнојевић
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 „DMS Company” Средња Чађавица 74.906,26 KM

2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина 75.829,40 KM

3. ДОО „ГМ Пром“ Доњи Магнојевић 79.126,30 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „DMS Соmany” Средња Чађавица,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
74.906,26 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: 02-404-99/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 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 број ДД-28/10

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, а која се односи на набавку радова :” Из-
вођење радова на изградњи Центра за културу у 
Бијељини- II фаза”, понуде су доставили следећи по-
нуђачи:

1. ДОО „ Мега пројект”Братунац
2. ДОО „ Бук промет” Бијељина
3. „Уна” ИГП а.д. Козарска Дубица
4. ДОО „ MD Perić company” Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да понуда ДОО ”Мега пројект” Братунац није ис-
пунила услове предвиђене тендерском документацијом 
и то: тачка 2.став 2. посебног дијела тендерске доку-
ментације из разлога што радници нису непрекидно за-
послени код понуђача у трајању најмање последњу го-
дину дана прије достављања понуде (10 радника), тачка 
2. став 1. алинеја 1. и 3. посебног дијела тендерске до-
кументације из разлога што од пријављених 32 радника 
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понуђач има укупно 6 квалификованих радника грађе-
винске струке, а тражено је 30 радника и 5 квалифико-
ваних радника електро струке за извођење радова , а 
тражено је 7 радника и тачка 2. став 3. посебног дије-
ла тендерске документације из разлога што није прило-
жио доказ о ранијем радном искуству у струци, тј. ми-
нимално пет година радног искуства у струци од којих 
најмање три године на изградњи предметних или слич-
них објеката.

Понуде ДОО ”МD Peric company” Бијељина, ДОО 
”Бук промет” Бијељина и „Уна” ИГП Козарска Дубица 
су у потпуности испуниле услове тражене према тен-
дерској документацији те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће по-
нуде извршено вредновање,

1. ДОО “МD Perić company” Бијељина 2.155.675,48 KM

2. ДОО “Бук промет“ Бијељина 2.285.487,92 KM

3. „Уна“ ИГП а.д. Козарска Дубица 2.391.744,83 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО ”MD Perić соpany”Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
2.155.675,48 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: 02-404-74/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 06. 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 СКП-11/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова :” Чишћење 
дивљих депонија на подручју општине Бијељина”, по-
нуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „ ПГП Градитељ” Бијељина
2. ДОО „ DMS Company” Средња Чађавица 
3. ДОО „ ГМ Пром” Доњи Магнојевић

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„ DMS Company” 
Средња Чађавица 57.900,00 KM

2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина 60.000,00 KM

3. ДОО „ТМ Пром“ Доњи Магнојевић 65.000,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „DMS Соmpаnу”Средња Чађавица
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
57.900,00 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: 02-404-100/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 06. 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 
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 СКП-н-53/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања

обавјештења о набавци, а која се односи на на-
бавку радова :”Санација некатегорисаних макадамских 
путева у мјесним заједницама: Нови, Јања, Амајлије и 
Г.Црњелово у складу са Записником Комисије за про-
ијену насталих штета од елементарних непогода на 
грађевинским објектима и путној мрежи”, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „ Радиша” Бијељина
2. ДОО „ DMS company” Средња Чађавица
3. ДОО „ ПГП Градитељ” Бијељина
4. ДОО „ Бук промет” 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 19.900,00 KM

2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина 39.750,00 KM

3. ДОО „Радиша“ Бијељина 43.300,00 KM

4. ДОО „DMS company” Средња Чађавица 45.450,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО„ Бук промет”Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
19.900,00 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: 02-404-101/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 17. 06. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 12. став 3. Одлуке о стипенди-
рању и награђивању ученика и студената („Службени 
гласник општине Бијељина”, број 14/06) и члана 39. став 
1. Правилника о критеријумима и поступку за стипен-
дирање студената и ученика, финансирање научноис-
траживачког рада и награђивање ученика и наставни-
ка („Службени гласник општине Бијељина”, број 21/06, 
27/07 и 22/09) Начелник општине Бијељина д о н о с и

ЗАКЉУЧАК 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ 

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 
2009/2010. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ 

ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 
ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА, УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ 
КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ 
МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ, ДРЖАВНИМ 
ИЛИ МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

ИЗ ЗНАЊА И НАСТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ 
И СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СУ ДОБИЛИ 

УНАПРЕЂЕЊЕ У СТРУЦИ МЕНТОР, 
САВЈЕТНИК ИЛИ ВИШИ САВЈЕТНИК

I

У наставној 2009/2010. години утврђују се сле-
дећи износи једнократних новчаних награда :

1. За ученике генерације основних 
и средњих школа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100,00 KM

2. За ученике основних и средњих школа  
који су на републичким, државним или  
међународним такмичењима освојили  
прво мјесто   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .150,00 KM

3. За ученике основних и средњих школа који  
су на републичким,државним или  
међународним такмичењима освојили  
друго мјесто.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100,00 KM

4. За ученике основних и средњих школа који  
су на републичким, државним или  
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међународним такмичењима освојили  
треће мјесто .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50,00 KM

5. За наставнике основних и средњих школа  
који су припремали ученике за републичка,  
државна или међународна такмичењима,  
а који су освојили једно од прва  
три мјеста  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100,00 KM

6. За наставнике основних и средњих школа  
који су добили унапређење у струци  
ментор, савјетник или виши  
савјетник   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100,00 KM

II

Ученицима и наставницима који су поред првог 
мјеста на међународном, државном или републичком 
такмичењиму освојили друго или треће мјесто на међу-
народном, државном или републичком такмичењу из 
исте области знања, поред новчаног износа предвиђе-
ног за освојено прво мјесто, додјељује се 20% од награ-
де за освојено друго или треће мјесто појединачно или 
екипно.

III

Саставни дио овог Закључка су овјерени списко-
ви са јединственим матичним бројевима и износима 
проглашених ученике генерације основних и средњих 
школа на подручју општине Бијељина, ученика и на-
ставника који су освојили једно од прва три мјеста на 
републичким, државним и међународним такмичењи-
ма и наставника основних и средњих школа у који су 
школској 2009/2010. години добили унапређење у стру-
ци ментор, савјетник или виши савјетник.

IV

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељи-
на”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-61-2/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 14. 06. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

На основу рјешења број 02/3-372-13/10 од 07. 09. 
2010. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 
204 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИ-
КА ЗГРАДЕ “СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ 
3-5” Ул: Симе Милутиновића Сарајлије 3-5, БИЈЕЉИ-
НА са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједни-
ца етажних власника зграде “Симе Милутиновића Са-
рајлије 3-5” Ул: Симе Милутиновића Сарајлије 3-5, 
Бијељина

Оснивачи: 24 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 

етажних власника. Заједница у правном промету исту-
па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају суп-
сидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржа-
вања зграде. 

Заступа: ГОШИЋ ВЈЕКОСЛАВ, прeдcједник Уп-
равног одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-2/10   
Бијељина,  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 19. 02. 2010. године  Симо Божић с. р. 
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