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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -27 (2 лота)/08

БРОЈ 11/2008
VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII

I

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

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 27 (2 лота) /08

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова
на електро-енергетском, водоводном и телефонском
прикључку Центра а високо образовање у Бијељини
• Лот 1: Извођење радова на изградњи електроенергетског прикључка објекта Центра за високо
образовање у Бијељини
• Лот 2: Извођење радова на изградњи водоводног
прикључка објекта Центра за високо образовање
у Бијељини
III
Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за реализацију јавне набавке је 12. 820,52 KM, односно
БРУТО 15. 000,00 KM за лот 1 и 8. 547,01 KM, односно
БРУТО 10. 000,00 KM за лот 2.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Инвестиције у високошколске установе ,
број потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821
210.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01. 05. 2008. године, а крајњи рок
завршеткаје 01. 08. 2008. године.

Број: 02-404-111/08
Бијељина,
Датум, 07. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -н-5/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - н-5/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова: Санација
некатегорисаних макадамских путева у мјесним
заједницама: Патковача- блок III, VI i VIII; Пучиле- блок
I и Хасе- Ново насеље
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III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30. 000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Буџетска резерва, број потрошачке јединице:
0005122, економски код: 614 800.
IV

18. 04. 2008.

вршиће се јавна набавка услуга: Преглед инспекцијских
узорака током 2008. и 2009. године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 45. 000,00КМ, од тог
износа 20. 000,00КМ из буџета за 2008. годину, a 25.
000,00KM из буџета за 2009. годину.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
За предметну јавну набавку спровешће се средства је: Трошкови инспекцијских узорака, извршење
преговарачки поступак без објављивања пбавјештења- рјешења контролних органа, број потрошачке јединице:
убрзани.
0005220 , економски код: 613 900.
V

IV

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити одмах након окончања поступка, а крајњи рок
завршеткаје 01. 05. 2008. године.

За предметну јавну набавку спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирног
споразума.

VI

V

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

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана закључивања уговора, a крајњи рок
завршетка је 31. 12. 2009. године.

VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-115/08
Бијељина,
Датум, 08. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VI
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача су:
• Понуђена цијена ��������������������������������������70 бодова
• Друмска удаљеност лабораторије од сједишта
Одјељења за инспекцијске послове��������30 бодова
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.
VIII

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-116/08
Бијељина,
Датум, 09. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ИП- 01/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ИП- 01/08

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -38/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 38/08
II

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -н-7/08
I

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Изградња
новопројектованих
приступних
саобраћајница и саобраћајница у кругу болнице
са реконструкцијом дијела улице Српске војске и
постојећег улаза у болницу
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 900. 000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Остали објекти-инвестиције у изградњу
Нове болнице-кредит, број потрошачке јединице:
0005210, економски код: 821 210.
IV
За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
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набавку

спровешће

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15. 06. 2008. године, а крајњи рок
завршетка је 15. 11. 2008. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - н-7/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова: Изградња
приступног пута и ограде на мјесном гробљу у МЗ
”Велика Обарска”
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 50. 000,00 КМ
(суфинансирање 50% грађани мјесне заједнице).
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне потрошње,
број потрошачке јединице: 0005170, економски код: 613 300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01. 05. 2008. године, а крајњи рок
завршетка је 20. 05. 2008. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача биће исказани у посебном
дијелу тендерске документације.
VII

VIII

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

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

VIII

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-121/08
Бијељина,
Датум, 15. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-120/08
Бијељина,
Датум, 15. 04. 2008. године

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -н-6/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - н-6/08

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -19/08
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 19/08
II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова: Изградња
јавне расвјете у улици Раје Баничића у Бијељини

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на
реконструкцији и санацији школске сале и вањских
мокрих чворова у кругу ОШ ”Петар Кочић” у БроцуБијељина

III

III

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

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 50. 000,00 KM, односно
НЕТО 42. 735,05 KM.

II

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

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

IV

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворени
поступак.

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

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити 15 дана од дана увођења извођача у посао.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-123/08
Бијељина,
Датум, 16. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01. 06. 2008. године, а крајњи рок
завршетка је 01. 09. 2008. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијенатехнички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона

Број: 02-404-124/08
Бијељина,
Датум, 16. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

18. 04. 2008.
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Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
члана
13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -16/08
I

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. ОП -05-П1/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 16/08

I

II

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ОП - 05-п1/08

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на
изградњи подручне школе у Чађавици Доњој-Бијељина
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 180. 000,00 KM, односно
НЕТО 153. 846,16 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Инвестиције у образовању, број потрошачке
јединице: 0005210, економски код:615 200.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени
поступак.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити у року од 90 дана од дана увођења извођача у
посао.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:
1. Понуђена цијена ����������������������������������������80 бодова
2. Начин плаћања ������������������������������������������10 бодова
3. Рок извођења радова����������������������������������10 бодова
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-124/08
Бијељина,
Датум, 16. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће
се јавна набавка радова: Извођење радова на уређењу
Трга Краља Петра I Карађорђевића у Бијељини, испред
зграде општине
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 500. 000,00 KM односно
НЕТО 427. 350,427 KM.
Буџетске ставке са којих се обезбјеђују
финансијска средства су: Средства за инвестиције,
одржавање и реконструкцију објеката у власништву
општине и Соколски дом и Изградња канализације, број
потрошачке јединице: 0005240 и 0005170, економски
код: 821 600.
IV
За предметну јавну набавку спровешће
ПОНОВЉЕНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15. 06. 2008. године, а крајњи рок
завршетка је 31. 07. 2008. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
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VIII

III

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-124/08
Бијељина,
Датум, 16. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-57/08
Бијељина,
Датум, 10. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. ОП-05/08
I

Обуставља се отворени поступак јавне набавке
радова: Извођење радова на уређењу Трга Краља Петра
I Карађорђевића у Бијељини испред зграде општине,
из разлога што ниједна приспјела понуда не испуњава
услове предвиђене тендерском документацијом и то:
1.

2.

3.

ДОО „Хигро коп” Бања Лука је доставило
Увјерење о плаћеним доприносима за
здравство и Увјерење о плаћеним доприносима
за пензионо осигурање са датумом измирења
старијим од три мјесеца.

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ПУТЕМ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ
ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА, бр. СКП-49-12/07
I
Обуставља се поступак јавне набавке услуга путем
конкурса за израду идејног рјешења: Конкурс за израду
идејног архитектонско-пејзажног рјешења партерног
уређења кеја лијеве и десне стране канала „Дашница”
у Бијељини, из разлога што је пристигао само један
конкурсни рад.
II

ДОО „Бук промет” Бијељина није доставило
Изјаву о незахтјевању аванса, него је
приложило Захтјев за аванс за 30% од укупне
цијене.

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ.

ДОО „Галакс-нискоградња” Брчко
је у заједници понуђача са ДОО
инжењеринг” Бијељина а да ДОО
инжељњеринг” Бијељина није
тражену тендерску документацију.

Једини приспјели конкурсни рад аутора, Дијане
Глишић, Звјездана Аврамовића и Небојше Дурића,
дипл. инж. архитектуре из Брчког, ОТКУПЉУЈЕ СЕ
по унапријед утврђеном износу од 1. 000,00 KM (бруто
износ).

наступило
„Естетика
„Естетика
доставило

II
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 2. Закона о јавним набавкама БиХ.

III

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

VI

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-319/08
Бијељина,
Датум, 11. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-119/08
Бијељина,
Датум, 14. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
бр. ДД -03-п1/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 03-п1/08

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
II
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
вршиће се јавна набавка радова: Санација централног
јавне набавке број ДД-24-18-а1/07
гријања на објекту Дома културе у Дворовима
III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за реализацију јавне набавке је 6.225,00 KM односно
БРУТО 7. 500,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.

I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на набавку радова: Непредвиђени радови на
адаптацији и санацији ОШ „Стеван Немања” у Средњој
Чађавици (Анекс I Уговора бр. 02-404-296/07 од 11. 12.
2007. године), понуде је доставио:
1. ДОО „Бук промет” Бијељина

IV

II

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

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,
те је након извршених преговора утврђено да је
најповољнији понуђач:

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити нјкасније 15 дана од дана закључивања уговора.

ДОО “БУК ПРОМЕТ” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
14. 160,00 KM
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IV

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине,
писмено, а може се изјавити и на записник код овог
органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-108/08
Бијељина,
Датум, 10. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

18. 04. 2008.

је да је најповољнија понуда у смислу траженог
критеријума, најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,
ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина
и износи 28. 969,20 KM.
Ill
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-115/08
Бијељина,
Датум, 11. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
Босне
и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
19/05,
52/05,
92/05 и 70/06) и члана 39. Правилника о
Начелник општине д о н о с и :
јавној набавци роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине
Бијељина”, број:01/07), Начелник општине
ОДЛУКУ
доноси

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-н-5/08
I

У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења, због крајње
хитности проузроковане елементарним непогодама, а
на основу члана 11. став 4. тачка а) подтачка 4. , Закона
о јавним набавкама БиХ, а која се односи на набавку
радова: „Санација некатегорисаних макадамских
путева у мјесним заједницама Патковача блок III, VI
и VIII, Пучиле-блок I и Хасе-Ново насеље”, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1.
2.
3.

ДОО „Омега CM” Јоховац
ДОО „Бук промет” Бијељина
ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАКНАДНИХ
УСЛУГА број: СКП-22-п1-а1/07 (лот 1)
I
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку накнадних услуга која се односи
на: Накнадне услуге мјерења аерозагађења на простору
градског дијела општине Бијељина Анекс I Уговора
број:02-404-136/07 од 20. 06. 2007. године, позван је
сходно Закону, пружалац услуга из основног уговора
ДОО “Мастер” Бања Лука.
II

Након разматрања понуде понуђача ДОО
“Мастер” Бања Лука број:02/10-331/08 од 08. 04. 2008.
године, установљено је да иста испуњава услове
II
тражене тендерском документацијом. Након вођења
Након разматрања приспјелих понуда установљено преговарачког поступка за набавку накнадних услуга
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из члана I ове Одлуке. прихваћена је коначна цијена
понуђача у бруто износу од: 3. 850,03 KM.
Ill
Против ове одлуке дозвољен је приговор који се
подноси у року од пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-94/08
Бијељина,
Датум, 11. 04. 2008. године
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Против ове одлуке дозвољен је приговор који се
подноси у року од пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-93/08
Бијељина,
Датум, 11. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАКНАДНИХ
УСЛУГА број: СКП-22-а1/07 (лот 2)

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број: ДД-02-п1/08

I
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку накнадних услуга која се односи
на: Накнадне услуге мјерења степена интензитета буке
на простору градског дијела општине Бијељина Анекс
I Уговора број:02-404-65/07 од 07. 05. 2007. године,
позван је сходно Закону, пружалац услуга из основног
уговора ДОО “Мастер” Бања Лука.
II
Након разматрања понуде понуђача ДОО
“Мастер” Бања Лука број:02/10-330/08 од 08. 04. 2008.
године, установљено је да иста испуњава услове
тражене тендерском документацијом. Након вођења
преговарачког поступка за набавку накнадних услуга
из члана I ове Одлуке. прихваћена је коначна цијена
понуђача у бруто износу од: 3. 023,28 KM.

I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци која
се односи на јавну набавку радова : Извођење радова на
реконструкцији и санацији зграде биоскопа у Бијељини,
понуде су доставили следећи понуђачи:
•
•
•

Д. О. О. “АББ” Бијељина
Д. О. О. “Ојле” Јања
Д. О. О. “Астар план” Брчко
II

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:
•
Д. О. О. “Ојле” Јања
•
Д. О. О. “Астар план” Брчко
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VI
док понуда понуђача Д. О. О. “АББ”, Бијељина
не испуњава опште услове прописане тендерском
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
документацијом, јер недостаје биланс стања и успјеха за
објављена
у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
2007. годину Д. О. О. ”Спарк” као члана конзорцијума,
тако да са поменутим понуђачем није проведен
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
преговарачки поступак.
III
На основу критеријума дефинисаних као најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде проведен
је преговарачки поступак са сваким понуђачем
појединачно. Понуђач Д. О. О. “Ојле” Јања је током
преговарања на своју понуђену цијену у бруто износу
од 80. 870,00КМ дало је попуст од 3% на укупну цијену
тако да је њихова коначна понуда у бруто износу од
78. 443,90 KM, док је понуђач Д. О. О. ”Астра план”
Брчко на своју понуђену цијену у бруто износу од 140.
190,45КМ дао попуст од 10% на укупну цијену тако да
њихова понуда износи 126. 171,45КМ. После завршеног
преговарања понуђач Д. О. О. ”Ојле” Јања доставило
je y року одређеном од стране Комисије попуњене
табеле са предмејром и предрачуном радова на смањену
вриједност понуде, док понуђач Д. О. О. ”Астра план”
Брчко није доставило табелу са исправљенм понудом.
Након проведеног преговарања на основу
критеријума дефинисаног као најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено је вредновање на
следечи начин:
р. бр.

Назив понуђача

Понуђена цијена са ПДВ-ом

1.

Д. О. О. “Ојле” Јања

78. 443,90 KM

2.

Д. О. О. “Астра план” Брчко

140. 190,45 KM

IV
Обзиром да су за предметну јавну набавку радова
претходно проведена два отворена поступка која
су обустављена, проведен је преговарачки поступак
у складу са чланом 11. став 4) тачка а) подтачка 1), и
оцијењено је да је најповољнији понуђач за радове из
члана I ове Одлуке следећи:
Д. О. О. “ОЈЛЕ”, ЈАЊА
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
78. 443,90КМ
V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.

Број: 02-404-98/08
Бијељина,
Датум, 16. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике”, број: 101/04,42/05 и
11/05) и члана 51 Статута ошитине Бијељина (“Службени
гласник ошптине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Начелник општине Бијељина, донио је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ
СЛАВЕ “СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА” И
ДАНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Именује се Одбор за припрему Славе “Светог
Пантелејмона” и Дана општине Бијељина, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Мићо Мићић, предсједник Одбора
Драган Ђурђевић, замјеник предсједника
Изет Салихбеговић, члан
Милан Грујичић, члан
Милорад Софренић, члан
Изет Цамић, члан
Славко Бојанић, члан
Љиља Рајковић, члан
прото Недељко Пајић, члан
Славка Митровић,члан
Митар Шкорић, члан
Василије Андрић, члан
Драган Вујић, члан
Синиша Бошковић, члан
Мирко Бабић, члан
Душанка Новаковић, ћлан
Михајло Трифковић, члан
Милијанко Михољчић, члан
Живан Милошевић, члан
проф. др Десанка Тракиловић, члан
Хусо Зечкановић, члан
прото Драган Пејчић, члан
Светислав Лопандић, члан
Драгољуб Тимић, члан
Нада Лакетић, члан
Ибрахим Хуремовић, члан
Милан Жарић, члан
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28. Драго Ристић, члан
29. Здравко Тешић, члан
30. Петар Матић, члан

На основу рјешења број 02/3-372-21/08-142 од
15. 04. 2008. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 142 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “Српске добровољачке
II
гарде бр:17” БИЈЕЉИНА, Ул. Српске добровољачке
гарде
бр:17, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и
и
сједиште:
Заједница етажних власника зграде “Српске
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
добровољачке гарде бр:17” Ул. Српске добровољачке
гарде бр:17, Бијељина
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Оснивачи: 7 етажних власника зграде.
Број: 02-633-1/08
НАЧЕЛНИК
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
етажних
власника. Заједница у правном промету иступа
Датум, 10. 04. 2008. године
Мићо Мићић с. р.
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступа: Лукић Бошко, прeдcједник Управног
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
На основу рјешења број 02/3-372-15/08-141 од
07. 04. 2008. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 141 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “Душана Барањина 3Б”
БИЈЕЉИНА, Ул. Душана Барањина 3б, БИЈЕЉИНА
са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница
етажних власника зграде “Душана Барањина 3б” Ул.
Душана Барањина 3б, Бијељина
Оснивачи: 27 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступа: Пејић Божо, прeдcједник Управног одбора
зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-15/08-141		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 07. 04. 2008. године
Цамић Изет с. р.

Број: 02/3-372-15/08-141		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 07. 04. 2008. године
Цамић Изет с. р.
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САД РЖАЈ
АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

12. Одлука о поновном приступању поступку
јавне набавке роба бр. Дд -03-п1/08 ������������������211

1. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова бр. Дд -27 (2 лота)/08������������������������������205

13. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број дд-24-18-а1/07 ���������������������������������������������211

2. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова бр. Скп -н-5/08����������������������������������������205
3. Одлука о приступању поступку јавне набавке
услуга бр. Ип- 01/08���������������������������������������������206
4. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова бр. Дд -38/08���������������������������������������������207
5. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова бр. Скп -н-7/08����������������������������������������207
6. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова бр. Скп -н-6/08����������������������������������������208
7. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова бр. Дд -19/08���������������������������������������������208
8. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова бр. Дд -16/08���������������������������������������������209
9. Одлука о поновном приступању поступку јавне
набавке радова бр. Оп -05-п1/08������������������������209
10. Одлука о обустави поступка јавне набавке радова
бр. Оп-05/08 ���������������������������������������������������������210
11. Одлука о обустави поступка јавне набавке
услуга путем конкурса за израду идејног
рјешења, бр. Скп-49-12/07 ���������������������������������210

ИЗДАВАЧ:
		
ШТАМПА:
ТИРАЖ:

14. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-н-5/08 ���������������������������������������������������212
15. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке накнадних услуга
број: скп-22-п1-а1/07 (лот 1)������������������������������212
16. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке накнадних услуга
број: скп-22-а1/07 (лот 2) ����������������������������������213
17. Одлука о резултатима окончаног поновљеног
поступка јавне набавке радова и избору
најповољнијег понуђача у поступку
јавне набавке број: дд-02-п1/08�������������������������213
18. Рјешење о именовању одбора
за припрему славе “Светог Пантелејмона” и
Дана општине Бијељина���������������������������������������214
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