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Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLIV

Број 28 - Страна 649

12. септембар 2008. ГОДИНЕ

БРОЈ 28/2008

IV
Ha основу члана 13. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским
Омладинске организације и удружења којима су
организацијама и удружењима на подручју општине
додјељења
средства за пројекте дужна су да поднесу
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина бр.
Комисији
извјештај
о реализацији пројекта са финанси13/07) и Закључка Скупштине општине Бијељина (број
ским
извјештајем
30
дана по реализацији истих.
01-013-34-1/07 од 12.12.2008. године), начелник општине Бијељина д о н о с и :
V

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА
ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
УДРУЖЕЊИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком и Закључком се утврђује расподјела
средстава из буџета општине Бијељина намјењених за
организације и удружења у 2008. години, а на основу
расписаног јавног огласа.
II
Средства планирана у буџету општине Бијељина,
расподјељују се у складу са чланом 13. Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава
омладинским организацијама и удружењима на подручју
општине Бијељина и Закључка, у износу од 13.000,00
KM за следеће пројекте :
Бр.
Назив пројекта бодова

Ред.
бр.

Назив организације

1.

Светосавска омладинска
заједница

2.

Хуманитарно удружење “Могу научити”
жена “Арта”

3.

ШР “Седмерац”

“Светосавска
учионица”

“Здравље и
рекреација”
III

Износ

125

5.000,00 KM

110

4.300,00 KM

104

3.700,00 KM

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-54-25/08
Бијељина,
Датум, 09. 09. 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 -06- цЗ/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем:СКП -06-цЗ/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове, вршиће се јавна набавка радова: Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама Лединци, Ново Село

Ha основу ове Одлуке, а у складу са чланом 15.
Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава омладинским организацијама и удружењима
III
на подручју општине Бијељина и Закључка, закључиће
се појединачни уговори са горе наведеним удружењима
Предвиђени максимални износ БРУТО средграђана, којима ће се регулисати међусобна права и обастава за реализацију јавне набавке је 24.000,00 KM
веза.
(суфинансирање 50% грађани, 50% општина).
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III

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: 821600.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 40.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финан
сијска средства је: рачун посебних намјена за воде бр. 5651624300000281 у износу од 25.000,00 KM, a
За предметну јавну набавку спровешће се ОТВО- 15.000,00 KM из Одјељења за привреду и пољопривреду
РЕНИ ПОСТУПАК.
са буџетске ставке”Аграрни фонд”.
IV

V

IV

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.10. 2008.године, а крајњи рок
завршетка је 01.11.2008.године.

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

VI

V

Критеријум који ће се примјењивати при избоПредвиђени почетак реализације уговора има се
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички обавити одмах након окончања поступка, а крајњи рок
задовољавајуће понуде.
завршетка је 60 календарских дана од дана увођења у
посао.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-258/08
Бијељина,
Датум, 02. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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 -52/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним бројем: СКП - 52/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове, вршиће се јавна набавка радова: Мост на рјечици
Лукавац

Број:02-404-259/08
Бијељина,
Датум, 05. 09. 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 РОБА бр.ОП -н-03/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - н-03/08
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I

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
јавна набавка роба: Набавка убруса за руке у ролни, тоа- бројем: СКП - 54/08
лет папира у листовима и пјене за руке са инсталисаним
II
дозатором, за потребе Административне службе општине Бијељина
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове,
вршиће се јавна набавка радова: Изградња трећих
III
трака на раскрсници ул. Рачанска - Српске добровољачке
Предвиђени максимални износ БРУТО средста- гарде -нова улица кроз касарнува за реализацију јавне набавке је 9.000,00 KM односно
III
НЕТО 7.692,31 KM.
Буџетске ставке са којих се обезбјеђују финан
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
сијска средства су: Набавка материјала, број потрошач- за реализацију јавне набавке је 70.000,00 KM.
ке јединице: 0005240, економски код: 613 400.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у воЗа предметну јавну набавку спровешће се конку- доводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења 0005170, економски код: 821 600.
о набавци.
IV
V
За предметну јавну набавку спровешће се конкуПредвиђени почетак реализације уговора има се рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења
обавити најкасније од 01.10.2008. године, а крајњи рок о набавци.
завршетка је 31.12.2008.године.
V
VI
Предвиђени почетак реализације уговора има се
Критеријум који ће се примјењивати при избо- обавити одмах након окончања поступка, а крајњи рок
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички завршетка је 30 календарских дана од дана увођења у
задовољавајуће понуде.
посао.
IV

VII

VI

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

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

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-261/08
Бијељина,
Датум, 09. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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 -54/08

Број:02-404-262/08
Бијељина,
Датум, 09. 09. 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
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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 УСЛУГА бр. СКП -05/08
I

12. 09. 2008.

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

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним бројем: СКП -05/08

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА број ДД-н-06/08

II

I

У поступку јавне набавке путем Конкурентског
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне позахтјева
без објављивања обавјештења о набавци која се
слове, вршиће се јавна набавка услуга: Израда кућних
односи
на
јавну набавку роба: Санација и уређење Дома
бројева, огласних табли и табли упозорења на подручју
културе
(стара
школа) у МЗ Рухотина-Јоховац, понуде
општине Бијељина током 2008.године
су доставили следећи понуђачи:
•
ДОО ”Ојле” Јања
III
•
ДОО ”Аква-монт” Бијељина
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
II
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM.
Поступак се обуставља у складу са чланом 46. тачБуџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
ка
6.
из
разлога што је број примљених прихватљивих посредства је: Средства за финансирање комуналне
нуда
мањи
од три и не обезбјеђује стварну конкуренцију
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170, економза конкретни уговор.
ски код: 613 300.
III

IV

Против ове одлуке дозвољен је приговор који се
За предметну јавну набавку спровешће се конкуподноси
у року од пет дана од дана пријема исте.
рентски захтјев без додатног објављивања обавјештења
о набавци.
Приговор се подноси писмено Начелнику општине,
а
може се изјавити и усмено на записник код овог
V
органа.
Предвиђени почетак реализације уговора има се
IV
обавити најкасније од 20.09.2008.године, а крајњи рок
завршетка је 01.06.2009.године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-249/08
Бијељина,
Датум, 03. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-264/08
Бијељина,
Датум, 11. 09. 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 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 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА бр. СКП-н-15/08

12. 09. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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I

се односи на јавну набавку радова: Извођење радова
на вањском уређењу око објекта Дома културе у Јањи У поступку јавне набавке услуга путем конку- Бијељина понуде су доставили следећи понуђачи:
рентског поступка без објављивања: ”Набавка 30 ливе•
Д.О.О. „РАДИША” Бијељина
них парковских клупа”, понуде су доставили следећи
•
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
понуђачи:
•
ДОО “МАРАТОН ЛДН” Бијељина
•
Д.О.О. “ОЈЛЕ” Јања
•

ДОО “ЈОРГОС” Бијељина

•

ДОО “ТОП СПОРТ” Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације не
испуњавају све понуде.

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњава
следећа понуда:
•

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

док понуда понуђача Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
не испуњава услове, јер нису доставили Лиценцу о
испуњавању услова за извођење електроинсталација на
објектима стандардне конструкције и бруто грађевинске
површине до 1.000 м, те је поменута понуда елимиIII
нисана из поступка вредновања. Понуда понуђача
Поступак се ОБУСТАВЉА,, сходно члану 12. став Д.О.О.”Ојле” не испуњава услове, јер нису приложили
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ, документацију којом се доказује стручна квалификовајер је број примљених, прихватљивих понуда мањи од ност запослених.
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за планираIII
ни уговор.
Понуђач ДОО “ТОП СПОРТ” Бијељина није
испунио опште услове предвиђене тендерском
документацијом, односно приложен је негативан биланс
успјеха за 2007 годину.

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 Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-247/08
Бијељина,
Датум, 05. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Поступак се обуставља из разлога што “цијене
свих прихватљивих понуда су значајно веће од буџета
уговорног органа” а у складу са чланом 12. став 1.) тачка б. подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ.
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси писмено Начелнику општине, а може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и виће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

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

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА број ДД-32-п1/08
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева sa објављивањеш обавјештења о набавци која

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-228/08
Бијељина,
Датум, 08. 09. 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 члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
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гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА бр. ОП-02-п2/08
I

12. 09. 2008.
I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова
под редним бројем: ДД -11-п1/08
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се поновној јавна набавка радова:

У поступку јавне набавке радова путем поновљеног
Извођење радова на реконструкцији и санацији
отвореног поступка са закључивањем оквирног споразу- Дома културе у МЗ Главичице
ма: ”Набавка горива за гријање (лож уље) за потребе Административне службе општине Бијељина током 2008. и
III
2009. године”, понуде су доставили следећи понуђачи:
Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за
реализацију
јавне набавке је 25.641,03 KM, односно
•
ДОО „ОКТАН ПРОМЕТ” Бијељина
БРУТО
30.000,00
KM.
•
ДОО „НЕШКОВИЋ” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације
испуњавају све понуде.
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 планирани 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 Бијељина”.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења о набавци.
V
Рок за извођење радова је 30 календарских дана
од дана увођења извођача у посао.
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.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-216/08
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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 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 РАДОВА бр. ДД -11-п1/08

Број:02-404-260/08
Бијељина,
Датум, 09. 09. 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),

12. 09. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
бр. СКП -н-п1-15/08
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19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника о поступку набавке роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и:

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: СКП - н-п1-15/08

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ДД- 43/08

II

I

I

У поступку јавне набавке путем конурентског
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне позахјтева
са додатним објављивањем обавјештења о
слове, вршиће се јавна набавка роба: Набавка 30 ливенабавци,
а која се односи на јавну набавку радова :
них парковских клупа
Извођење радова на реконструкцији и санацији ДоIII
ма културе у М.З.Трњаци, понуду је доставио следећи
понуђач:
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 16.000,00 KM.
- Д.О.О. “АББ”, Бијељина
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње”број потрошачке јединице: 0005170, економски код: 613 300.

II

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове тражене тендерском
документацијом. Комисија је након извршеног
IV
вредновања дефинисаног као најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде оцијенила да је најповољнија поЗа предметну јавну набавку спровешће се конку- нуда за радове из члана I Одлуке:
рентски захтјев без објављивања обавјештења о набавци.
Д.О.О. “АББ” Бијељина,
V

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити одмах, а крајњи рок завршетка 10 дана..

са понуђеном цијеном у бруто износу од:
55.754,10 KM
III

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

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избоПриговор се подноси писмено Начелнику општиру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
не, а може се изјавити и усмено на записник код овог
задовољавајуће понуде.
органа.
VII
IV
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
формирати доношењем посебног рјешења.
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-263/08
Бијељина,
Датум, 11. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-239/08
Бијељина,
Датум, 03. 09. 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. ПравилниБосне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, ка о поступку набавке роба, вршењу услуга и уступању
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радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ДД- 44/08
I
У поступку јавне набавке путем конурентског
захјтева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, а која се односи на јавну набавку радова :
Извођење радова на реконструкцији и санацији Дома културе у М.З.Дворови, понуду је доставио следећи
понуђач:
- Д.О.О. “АББ”, Бијељина
II

12. 09. 2008.
I

У поступку јавне набавке путем конурентског
захјтева са додатним објављивањем обавјештења
о набавци, а која се односи на јавну набавку радова : Извођење радова на санацији подручне школе у
М.З.Даздарево, понуду је доставио следећи понуђач:
- Д.О.О. “ПРИЗМА”, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове тражене тендерском
документацијом. Комисија је након извршеног
вредновања дефинисаног као најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде оцијенила да је најповољнија понуда за радове из члана I Одлуке:
Д.О.О. “ПРИЗМА” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
17.371,95 KM

Након разматрања приспјеле понуде установљено
III
је да иста испуњава услове тражене тендерском
документацијом. Комисија је након извршеног
Против ове одлуке дозвољен је приговор у року од
вредновања дефинисаног као најнижа цијена технички пет дана од дана пријема исте.
задовољавајуће понуде оцијенила да је најповољнија поПриговор се подноси писмено Начелнику општинуда за радове из члана I Одлуке:
не, а може се изјавити и усмено на записник код овог
Д.О.О. “АББ” Бијељина,
органа.
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
IV
36.437,39 KM
III
Против ове одлуке дозвољен је 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.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-245/08
Бијељина,
Датум, 04. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-240/08
Бијељина,
Датум, 04. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилниу поступку јавне набавке број ДД- 45/08
ка о поступку набавке роба, вршењу услуга и уступању
I
радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ДД- Н-07/08

У поступку јавне набавке путем конурентског
захјтева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, а која се односи на јавну набавку радова:
Извођење радова на реконструкцији и санацији Дома
културе у М.З. Патковача, понуду је доставио следећи
понуђач:
- Д.О.О. “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”, Доња Трнова

12. 09. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
II

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове тражене тендерском
документацијом. Комисија је након извршеног
вредновања дефинисаног као најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде оцијенила да је најповољнија понуда за радове из члана I Одлуке:
Д.О.О. “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”, Доња Трнова
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
59.495,70 KM
III
Против ове одлуке дозвољен је 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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-242/08
Бијељина,
Датум, 04. 09. 2008. године
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документацијом. Комисија је након извршеног
вредновања дефинисаног као најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде оцијенила да је најповољнија понуда за радове из члана I Одлуке:
Д.О.О. “ПРИЗМА” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
37.457,75 KM
III
Против ове одлуке дозвољен је 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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-241/08
Бијељина,
Датум, 04. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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 члана 41. ПраHa основу члана 38. Закона о јавним набавкама вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник оп19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилни- штине д о н о с и :
ка о поступку набавке роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник Општине Бијељина”, број: 01/07),
ОДЛУКУ
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ДД- 12/08
I
У поступку јавне набавке путем конурентског
захјтева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, а која се односи на јавну набавку радова :
Извођење радова на реконструкцији и санацији Дома
културе у М.З.Чардачине, понуду је доставио следећи
понуђач:
- Д.О.О. “ПРИЗМА”, Бијељина

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ОП-28-п1/08.
I

У поступку јавне набавке путем поновљеног отвореног поступка, а која се односи на набавку роба :”Набавка рачунарске опреме и лиценцираног софтвера,
фотокопир апарата, дигиталних апарата током 2008.године”, понуду је доставио следећи понуђач:
1. МП “ПАНТА РЕИ” Бијељина
II

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
II
документацијом, те је на основу наведеног критеријума
- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде изНакон разматрања приспјеле понуде установљено вршено вредновање, и оцјењено да је најповољнији
је да иста испуњава услове тражене тендерском понуђач:
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Службени гласник Општине Бијељина

12. 09. 2008.

Бањичића (два ком.)

МП “ПАНТА РЕИ” Бијељина
22.299,96 KM
III
Против ове одлуке понуђач 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.

Лот 9: Изградња аутобуског стајалишта са паркингом,
поред цркве на некатегорисаном путу у МЗ Поповима (један ком.)
понуду су доставили следећи понуђачи:
За лот 1: Асфалтирање два аутобуска стајалишта на
локалном путу Л-4 у МЗ Батковић

IV

1. А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина .  .  .  . 5.364,24 KM

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

1. Д.О.О’ ‘ РАДИША” Бијељина  .  .  .  .  .  . 5.766,27 KM

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Д.О.О “БУК ПРОМЕТ” Бијељина  .  .  .  . 8.864,38 KM

Број:02-404-215/08
Бијељина,
Датум, 09. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

1. Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина  .  . 7.038,76 KM

За лот 2: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-5 у МЗ ВеликаОбарска
1. А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина .  .  .  . 4.598,35 KM
1. Д.О.О. ”РАДИША” Бијељина  .  .  .  .  .  . 4.801,58 KM

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
1. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина  .  . 6.021,00 KM
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За1. Д.О.О. “БУК ПРОМЕТ” Бијељина .  .  .  . 6.463,72 KM
кона 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 За лот 3: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел- путу Л-6 у МЗ Г. Драгаљевац
ник општине д о н о с и :
1. Д.О.О “РАДИША” Бијељина .  .  .  .  .  .  . 6.715,10 KM

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-30 (9 лотова)/08
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског поступка са додатним објављивањем обавјештења јавне
набавке, а која се односи на набавку радова:”Изградања
аутобуских стајалишта на подручју општине Бијељина”

2. А.Д. ”БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина  .  .  . 7.377,74 KM
3. Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина  .  . 9.455,36 KM
4. Д.О.О. ‘БУК ПРОМЕТ” Бијељина  .  .  .  10.177,24 KM
За лот 4: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-7 у МЗ С. Чађавица
1. А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина .  .  .  . 4.830,58 KM
2. Д.О.О, “РАДИША” Бијељина  .  .  .  .  .  . 4.944,88 KM
3. Д.О.О, “БУК ПРОМЕТ” Бијељина .  .  .  . 7.539,01 KM

4. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина  .  . 8.673,16 KM
Лот 1: Асфалтирање два аутобуска стајалишта на локалном путу Л-4 у МЗ Батковић Лот 2: Изградња
аутобуског стајалишта на локалном путу Л-5 у За лот 5: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-7 у МЗ Љељенча
МЗ Велика Обарска (два ком.)
1. Д.О.О “РАДИША” Бијељина .  .  .  .  .  .  . 6.570,48 KM
Лот 3: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
2. А.Д. ”Б ИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина  .  .  . 6.926,99 KM
путу Л-6 у МЗ Г. Драгаљевац (два ком.)

Лот 4: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-7 у МЗ С. Чађавица (два ком.)
Лот 5: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-7 у МЗ Љељенча (два ком)
Лот 6: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-29 у МЗ Д.Чађавица (три ком.)
Лот 7: Изградња аутобуског стајалишта у улици Српске
добровољачке гарде (један ком.)
Лот 8: Изградња аутобуског стајалишта у улици Раје

3. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина  .  . 9.493,24 KM
4. Д.О.О. “БУК ПРОМЕТ” Бијељина .  .  .  . 9.803,43 KM
За лот 6: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-29 у МЗ Д.Чађавица
1. Д.О.О. “РАДИША” Бијељина  .  .  .  .  .  . 7.838,39 KM
2. А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина  .  .  . 7.968,46 KM
3. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина  .  . 9.980,32 KM
4. Д.О.О. “БУК ПРОМЕТ” Бијељина .  .  .  12.054,29 KM

12. 09. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

За лот 7: Изградња аутобуског стајалишта у улици
Српске добровољачке гарде
1. Д.О.О. “РАДИША” Бијељина  .  .  .  .  .  . 5.749,45 KM
2. А.Д. ”Б ИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина  .  .  . 6.298,87 KM
3..Д.О.О. “ПГПГ ГРАДИТЕЉ” Бијељина . 7.346,68 KM
4..Д.О.О. “БУК ПРОМЕТ” Бијељина .  .  .  . 9.317,58 KM
За лот 8: Изградња аутобуског стајалишта у улици Раје
Бањичића
1. Д.О.О. “РАДИША” Бијељина  .  .  .  .  .  . 9.222,26 KM
2. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина  .  . 9.827,34 KM
3. А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина  .  . 11.016,28 KM
4. Д.О.О. “БУК ПРОМЕТ” Бијељина .  .  .  15.541,81 KM
За лот 9: Изградња аутобуског стајалишта са паркингом,
поред цркве на некатегорисаном путу у МЗ Поповима
1. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина  .  . 7.645,10 KM
2. Д.О.О. “РАДИША” Бијељина  .  .  .  .  .  . 8.335,66 KM
3. А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина  .  .  . 8.538,95 KM
4. Д.О.О .“БУК ПРОМЕТ” Бијељина .  .  .  . 9.865,44 KM
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање на следећи начин:
3a лот 1: Асфалтирање два аутобуска стајалишта на
локалном путу Л-4 у МЗ Батковић
1. А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина,
2. са понуђеном цијеиом у бруто износу од

А.Д “БИЈЕЛ>ИНА ПУТ” Бијељина,са
понуђеном цијеном у бруто износу од
4.830,58 KM
За лот 5: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-7 у МЗ Љељенча (два ком)
Д.О.О “РАДИША” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од
6.570,48 KM
За лот 6: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-29 у МЗ Д.Чађавица (три ком.)
Д.О.О “РАДИША” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од
7.838,39 KM
За лот 7: Изградња аутобуског стајалишта у улици
Српске добровољачке гарде (један ком.)
Д.О.О “РАДИША” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од
5.749,45 KM
За лот 8: Изградња аутобуског стајалишта у улици Раје
Бањичића (два ком.)
Д.О.О “РАДИША” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од
9.222,26 KM
За лот 9: Изградња аутобуског стајалишта са паркингом, поред цркве на некатегорисаном путу у МЗ Поповима (један ком.)
Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од
7.645,10 KM

3. 5.364,24 KM
За лот 2: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-5 у МЗ ВеликаОбарска (два ком.)
А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од

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

4.598,35 KM
За лот 3: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-6 у МЗ Г. Драгаљевац (два ком.)
Д.О.О “РАДИША” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од
6.715,10 KM
За лот 4: Изградња аутобуског стајалишта на локалном
путу Л-7 у МЗ С. Чађавица (два ком.)
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-24/08
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Ha основу члана 72. Закона о локалној 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
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-24-п1 (ц1, 3 лота)/08

За лот 2: Санација некатегорисаних путева на подручју општине Бијељина у МЗ В.Обарска и
Д.Црњелово
Д.О.О. „CHANEL“ Патковача,
ca понуђеном цијеном у бруто износу од:
16.378,36 KM
За лот 3: Санација некатегорисаних путева на
подручју општине Бијељина у МЗ Г. Драгаљевац
Д.О.О. „CHANEL“ Патковача,
ca понуђеном цијеном у бруто износу од:
4.052,99 KM
III

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења јавне
набавке, а која се односи на набавку радова:” Санација
некатегорисаних путева на подручју општине Бијељина”
Лот 1: Санација некатегорисаних путева на подручју општине
Бијељина у МЗ Глоговац, Којчиновац и Амајлије
Лот 2: Санација некатегорисаних путева на подручју општине
Бијељина у МЗ В.Обарска и Д.Црњелово
Лот 3: Санација некатегорисаних путева на подручју
општине Бијељина у МЗ Г.Драгаљевац

понуду су доставили следећи понуђачи:
За лот 1:

12. 09. 2008.

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:02-404-246/08
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

1. Д.О.О. „CHANEL“ Патковача �������������������10.393,96 КМ
2. А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина������������16.380,00 КМ
За лот 2:
1. Д.О.О. „CHANEL“ Патковача �������������������16.378,36 КМ
2. А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина������������26.572,45 КМ
За лот З:
1. Д.О.О. „CHANEL“ Патковача ���������������������4.052,99 КМ
2. А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина��������������9.003,15 КМ
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају услове из тендерске документације,
гдје је након проведеног вредновања, а на основу
критеријума за вредновање дефинисаног као најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, утврђено да је
најповољнији понуђач :
За лот 1: Санација некатегорисаних путева на
подручју општине Бијељина у МЗ Глоговац, Којчиновац
и Амајлије
Д.О.О. „CHANEL“ Патковача,
ca понуђеном цијеном у бруто износу од:
10.398,96 KM

Ha основу члана 72. Закона о локалној 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
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-25
(4 лота)/08
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка јавне набавке, а која се односи на набавку услуга:” Организовање зимске службе на подручју општине
Бијељина у сезони 2008/2009”
Лот 1: Организовање зимске службе у сезони
2008/2009- рад комплетне механизације на чишћењу
и посипању свих улица и путева и рад гредера на

12. 09. 2008.
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разастирању снијега на дијелу путева- сјеверни дио оп- разастирању снијега на дијелу путева- сјеверни дио општине Бијељина
штине Бијељина
Лот 2: Организовање зимске службе у сезони 2008/2009 - рад остале механизације- гредера на
разастирању снијега- западни дио општине Бијељина

1 А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
2.Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина

те се поступак ОБУСТАВЉА, сходно члану 12.
Лот 3: Организовање зимске службе у сезостав 1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама
ни 2008/2009- рад остале механизације-гредера на
БиХ, јер је број примљених, прихватљивих понуда мањи
разастирању снијега- источни дио општине Бијељина
од три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за планирани уговор.
Лот 4: Организовање зимске службе у сезони
2008/2009- рад специјалне механизације и ручни рад:
За лот 2: Организовање зимске службе у сезотротоари, тргови, паркови и остале јавне површине на
ни 2008/2009 - рад остале механизације-гредера на
подручју града Бијељине
разастирању снијега- западни дио општине Бијељина
понуду су доставили следећи понуђачи:

1. Д.О.О “БУК ПРОМЕТ Бијељина

За лот 1: Организовање зимске службе у сезони
2.А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
2008/2009- рад комплетне механизације на чишћењу
З.Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина
и посипању свих улица и путева и рад гредера на
разастирању снијега на дијелу путева- сјевсрни дио опгдје је након извршеног поступка вредновања а
штине Бијељина
на основу критеријума најнижа цијена оцјењено да је
1.А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
157.281,93KM наповољнији понуђач за поменуте услуге:
2.Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина 198.181,62 KM
Д.О.О “БУК ПРОМЕТ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од
За лот 2: Организовање зимске службе у сезо25.272,00 KM
ни 2008/2009 - рад остале механизације-гредера на
разастирању снијега- западни дио општине Бијељина
За лот 3: Организовање зимске службе у сезо1 Д.О.О “БУК ПРОМЕТ Бијељина
25.272,00 KM
ни 2008/2009- рад остале механизације-гредера на
2.А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
25.974,00 KM разастирању снијега- источни дио општине Бијељина
З.Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина
26.395,20 KM
За лот 3: Организовање зимске службе у сезони 2008/2009- рад остале механизације-гредера на
разастирању снијега- источни дио општине Бијељина
1.Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина

24.850,80 KM

2.Д.О.О “БУК ПРОМЕТ” Бијељина

25.974,00 KM

З.А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина

25.974,00 KM

За лот 4: Организовање зимске службе у сезони 2008/2009- рад специјалне механизације^
и ручни рад: тротоари, тргови, паркови и остале јавне
површине на подручју града Бијељине
1.Д.О.О “РАДИША” Бијељина

15.172,56 KM

2.А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина

58.394,70 KM

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да за све понуде испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом.
III
За лот 1: Организовање зимске службе у сезони
2008/2009- рад комплетне механизације на чишћењу
и посипању свих улица и путева и рад гредера на

1. Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина
2.Д.О.О “БУК ПРОМЕТ” Бијељина
3.А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
гдје је након извршеног поступка вредновања а
на основу критеријума најнижа цијена оцјењено да је
наповољнији понуђач за поменуте услуге:
Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од
24.850,80 KM
За лот 4: Организовање зимске службе у сезони
2008/2009- рад специјалне механизације и ручни рад:
тротоари, тргови, паркови и остале јавне површине на
подручју града Бијељине
1. А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
2. Д.О.О. „РАДИША” Бијељина
те се поступак 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 планирани уговор.
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IV

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.

документација, да прибави информације од надлежних
органа и институција о тржипшим цијенама непокретности на понуђеним локацијама, прибаве мишљење
Правобранилаштва PC, договоре цијену са продавцима те своје приједлоге доставе Начелнику Општине ради одлучивања на сједници Скупштине општине
Бијељина.
Члан 3.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-203/08
Бијељина,
Датум, 11. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Нa основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06) Начелник општине Бијељина, д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОВОЋЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА КУПОВИНУ
ТРИ ПЛАЦА ЗА ГРАДЊУ КУЋА
ПОРОДИЦАМА СА ПЕТОРО
И ВИШЕ ДЈЕЦЕ

12. 09. 2008.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-477-398/08
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

РЈЕШЕЊЕ
о генералном именовању Надзорног
органа на пословима мјерења аеро загађења
и степена интензитета буке на простору
градског дијела општине Бијељина
за 2008. и 2009. годину
I

Члан 1.

За Надзорни орган на пословима мјерења аеро
У Комисију за провођење поступка за куповину загађења и степена интензитета буке на простору градтри плаца за градњу кућа породицама са петоро и ви- ског дијела општине Бијељина за 2008. и 2009. годину,
ше дјеце, а у складу са чланом 4. Одлуке о учешћу у именује се:
стамбеном збрињавању девет породица са петоро и више дјеце (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
•
Поповић Суада, дипл.инг.заштите на раду и
9/08) именују се:
животне околине
1.

ДРАГАН БОЖИЋ, шеф Одсјека за хуманитарне дјелатности и невладине организације, за
предсједника

2.

МЛАДЕНКА СПРЕМО, самостални стручни
сарадник у Одјељењу за стамбено-комуналне
послове, за члана

3.

МАРИЈА СТАНЧИЋ, самостални стручни сарадник у Одјељењу за просторно уређење, за
члана
Члан 2.

Задатак Комисије је да прибави понуде за куповину три плаца за градњу кућа породицама са петоро
дјеце, и то: Суљић Шаће, Суљић Сафета у Бијељини
и Чанић Сенада у Јањи, утврде да ли је на тим парцелама дозвољена градња објеката који су планирани, да ли постоји комплетна катастарско-грунтовна

II
Именована се овлашћује да врши надзор над радовима из тачке 1. овог Рјешења, a y складу са Уговорима
наручиоца број: 02.404-84/08-Лот 2, од 12.08.2008.године и Анекс 1, број: 02.404-136/07-Лот 1, од 04.06.2008.
године на Уговор број: 02-404-136/07 од 20.06.2007.године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Бијељина.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-370-1169/08
Бијељина,
Датум, 08. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

12. 09. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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21. Михајло Трифковић, директор Центра за културу
Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
начелник општине Бијељина дана Ш.септембра 2008.
године донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
УЛИЧНИХ ТРКА
20. СЕПТЕМБРА 2008. ГОДИНЕ
У Организациони одбор за одржавање уличних
трка 20.септембра 2008. године именује:

22. Богдан Ковачевић, наставник
23. Младен Божичковић, наставник ОШ В. Обарска
24. Срђан Шушић, наставник ОШ Главичице
25. Ирина Колесник,
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ”Службеном гласнику” општине Бијељина.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-633-6/08
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

1. Драган Ђурђевић, председник Скупштине општине
2. Павле Трифковић, професор
3. Благоје Гавриловић, стручни сарадник за школски спорт
4. Перо Станојловић, наставник
5. Миладин Јовановић, стручни сарадник у општини
6. Милоица Мијатовић, наставник
7. Здравко Тешић, наставник
8. Миодраг Маричић, начелник Одељења за борачка питања
9. Милан Стојановић, наставник
10. Јасна Дамњановић, наставник
11. Радосав Бобић, професор,
12. Бранислав Лазић, атлетичар
13. Живорад Секулић, атлетичар
14. ГојаСавић, наставник
15. Милидраг Радосав, професор
16. Душан Чабрило, наставник
17. Симо Деспотовић, наставник
18. Јелена Ђукић, наставник
19. Млађен Благојевић, професор
20. Братислава Вучинић,

На основу рјешења број 02/3-372-51/08 од 09. 09. 2008.
године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
162 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ЗГРАДЕ “НЕЗНАНИХ ЈУНАКА 2” Ул. Незнаних Јунака
број: 2, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и
сједиште: Заједница етажних власника зграде“Ул. Незнаних Јунака 2” Ул. Незнаних Јунака бр: 2, Бијељина
Оснивачи: 3 етажна 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: МРДА БОРО, прeдcједник Управног
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број:02/3-372-51/08		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 09. 09. 2008. године
Цамић Изет с. р.

Број 28 - Страна 664

Службени гласник Општине Бијељина

12. 09. 2008.

САД РЖАЈ
АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. Одлука о расподјели средстава
омладинским организацијама и удружењима
на подручју општине бијељина��������������������������� 649
2. Одлука о приступању поступку јавне
набавке радова бр. Скп -06- ц3/08��������������������� 649
3. Одлука о приступању поступку јавне
набавке радова бр. Скп -52/08 ��������������������������� 650
4. Одлука о приступању поступку јавне
набавке роба бр.Оп -н-03/08������������������������������� 650
5. Одлука о приступању поступку јавне
набавке радова бр. Скп -54/08 ��������������������������� 651
6. Одлука о приступању поступку јавне
набавке услуга бр. Скп -05/08 ��������������������������� 652
7. Одлука о обустави поступка јавне
набавке роба број дд-н-06/08������������������������������ 652
8. Одлука о обустави поступка јавне
набавке роба бр. Скп-н-15/08 ���������������������������� 652
9. Одлука о обустави поступка јавне
набавке радова број дд-32-п1/08������������������������ 653
10. Одлука о обустави поступка јавне
набавке роба бр. Оп-02-п2/08������������������������������ 654
11. Одлука о поновном приступању поступку
јавне набавке радова бр. Дд -11-п1/08��������������� 654
12. Одлука о поновном приступању поступку
јавне набавке роба бр. Скп -н-п1-15/08 ������������ 655

16. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке радова и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број дд- 45/08 ������������������������������������������������������ 656
17. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке радова и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број дд- 12/08 ������������������������������������������������������ 657
18. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број оп-28-п1/08.������������������������������������������������� 657
19. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-30 (9 лотова)/08������������������������������������ 658
20. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-24-п1 (ц1, 3 лота)/08��������������������������� 660
21. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-25 (4 лота)/08��������������������������������������� 660
22. Рјешење о именовању комисије за провоћење
поступка за куповину три плаца за градњу
кућа породицама са петоро и више дјеце ���������� 662

13. Одлука о резултатима окончаног
поступка јавне набавке радова и избору
најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке број дд- 43/08 ���������������������������������������� 655

23. Рјешење о генералном именовању
надзорног органа на пословима мјерења
аеро загађења и степена интензитета буке
на простору градског дијела општине
бијељина за 2008. и 2009. годину���������������������� 662

14. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке радова и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број дд- 44/08 ������������������������������������������������������ 656

24. Решење о именовању организационог
одбора за одржавање уличних трка
20. септембра 2008. године ��������������������������������� 663

15. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке радова и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број дд- н-07/08 ��������������������������������������������������� 656
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