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БРОЈ 15/2006

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 52/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине
д о н о с и

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 52/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине
д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОДАТНИХ РАДОВА

Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку радова на РЕСТАУРАЦИЈИ
И КОНЗЕРВАЦИЈИ СПОМЕНИКА КРАЉУ ПЕТРУ
ПРВОМ КАРАЂОРЂЕВИЋУ У БИЈЕЉИНИ И
РЕСТАУРАЦИЈИ И КОНЗЕРВАЦИЈИ ДВА ГРБА
И НАТПИСА НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
(набавка ДЦ-09/06), позван је аутор споменика мр.Зоран
Јездимировић, академски вајар.

Члан 1
.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку вишка радова на асфалтирању
мреже некатегорисаних путева у мјесној заједници
Амајлије (набавка СКП -15-1/05), позван је, сходно
закону, извођач радова из основног уговора број: 02.370585/06 од 27.06.2006.године предузеће АД “Зворник
путеви“ Зворник.
Члан 2.

Члан 2.
Након разматрања понуде и вођења преговарачког
процеса прихваћена је понуда именованог са НЕТО
цијеном у износу од 9.968,00 КМ.

Након разматрања понуде и вођења преговарачког
процеса прихваћена је понуда предузећа АД “Зворник
путеви“ Зворник са бруто цијеном у износу од 20.082,27
КМ.

Члан 3.

Члан 3.

Понуда извођача из члана 1. ове одлуке узета је за
прихватљиву јер одражава реално стање на тржишту за
овакву врсту радова.

Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, узета је
за прихватљиву јер одражава реално стање на тржишту
роба и радова.

Члан 4.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-624-2/06		
Бијељина, 		
Датум, 03.08. 2006. 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: 02-370-735/06		
Бијељина, 		
Датум, 02.08. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине
д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

04. 08. 2006.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ССН02-лот 3-1/05.
Члан 2.

На објављени јавни тендер за радове набавке услуге јавио се сљедећи понуђач:
1. Oмладински центар Бијељина из Бијељине

За потребе Стручне службе начелника (сада Одсјека
заједничких послова) вршиће се набавка ДОДАТНИХ
радова - анекс главном уговору број: 02.370-562/06 од
22.06.2006. године, а који се односе на радове набавке и
уградње опреме за шалтер салу и улазни хол-шалтерски
пулт са пратећом опремом у згради општинске управе
(сада административне службе).

Члан 2.

Члан 3.

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да се понуда Понуђача Омладински центар Бијељина
може прихватити.

Укупна вриједност додатних радова је испод 50%
од вриједности основног уговора односно не може
износити више од 14.969,65 КМ.

Члан 3.

Члан 4.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
прихватљив јер је понуда конкурентна и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава за ту врсту послова.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 04.08.2006. године, а завршетак радова има се обавити
до 15.08.2006. године.

Члан 4.

Члан 5.

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема.
Приговор се подноси начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: НАБАВКА ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА, конто: 688130, позиција: 14а.

Члан 5.

Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без
објављивања обавјештења о набавци.

(Веза одлука бр.02-54-2/06 од 30.06.2006.)
Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-2/06		
Бијељина, 		
Датум, 01.08. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 6.

Члан 7.
Комисија за вођење преговарачког процеса и
давање препоруке за закључивање анекса уговора ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 52/05) и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова, Начелник општине д о н о с и

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-37/06		
Бијељина, 		
Датум, 31.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Службени гласник Општине Бијељина

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 52/05) и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова, Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ССН02-лот 6-1/05.
Члан 2.
За потребе Стручне службе начелника (сада
Одсјека заједничких послова) вршиће се набавка
ДОДАТНИХ радова - анекс главном уговору број:
02.370-575/06 од 26.06.2006.године, а који се односе
на радове инвестиционог и текућег одржавања шалтерсале и у лазног хола са пратећим садржајима у згради
општинске управе (сада административне службе).
Члан 3.
Укупна вриједност додатних радова је испод 50%
од вриједности основног уговора односно не може
износити више од 67.749,08 КМ.
Члан 4.
Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 04.08.2006.године, а завршетак радова има се обавити
до 15.08.2006.године.
Члан 5.
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Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-36/06		
Бијељина, 		
Датум, 01.08. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник општине Бијељина“, број: 5/05),
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. СКП -15-1/06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП15-1/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих вишка радова анекс главном уговору број: 02.370-585/06 од 27.06.2006.
године, а који се односе на радове асфалтирања мреже
некатегорисаних путева у Мјесној заједници Амајлије.
Члан 3.
Укупна вриједност вишка радова је испод 50% од
вриједности основног уговора.
Члан 4.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИОНО И
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ, конто: 688160, позиција: 146.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 04.08.2006.године, а завршетак радова има се обавити
у року од мјесец дана од дана потписивања анекса.

Члан 6.

Члан 5.

Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без
објављивања обавјештења о набавци.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Капиталне инвестиције
- Изградња и модернизација путне мреже, водоводне
мреже, н/н мреже, јавне расвјете, наставак градње
сјеверног прстена, конто: 688160, позиција: 57 б.

Члан 7.
Комисија за вођење преговарачког процеса и
давање препоруке за закључивање анекса уговора ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без
објављивања обавјештења о набавци.
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Члан 7.

Комисија за вођење преговарачког процеса и
давање препоруке за закључивање анекса уговора ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-733/06		
Бијељина, 		
Датум, 31.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05), 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 ОДД- 05/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за радове изгадње
и модернизације спортских игралишта на подручју
општине Бијељина број ОДД-05/06, пријавили су се
сљедећи понуђачи:
1.
2.
3.
4.

ДОО “Бук-Промег“, Бијељина
ДОО “Радиша”, Бијељина
АД ”Бијељина пут“, Бијељина
ДОО “ПГП Градитељ“, Бијељина
Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из јавног огласа испуњавају :
1.
2.
3.
4.

ДОО “Бук-Промет“, Бијељина
ДОО “Радиша”, Бијељина
АД “Бијељина пут“, Бијељина
ДОО “ПГП Градитељ“, Бијељина

гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијењено да је најповољнији понуђач за радове из
претходног става сљедећи:

04. 08. 2006.

ЛОТ 1- Извођење радова на изградњи игралишта
за кошарку у насељу Пет Језера и изградњи игралишта
за баскет - Титов гај МЗ “Лединци”
ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ“, Бијељина
ЛОТ 2- Извођење радова на изградњи игралишта
за кошарку, руломет, одбојку и баскет на платоу испред
фабрике “Сава” у МЗ “Дашница“
ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ“, Бијељина
ЛОТ 3- Извођење радова на изградњи игралишта
за баскет у МЗ “Стари град”
АД “БИЈЕЉИНА ПУТ“, Бијељина
ЛОТ 4- Извођење радова на изградњи игралишта
за рукомет и мали фудбал у Основној школи МЗ
”Патковача”
ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ“, Бијељина
ЛОТ 5- Извођење радова на изградњи игралишта за
кошарку, одбојку и рукомет у Новом Насељу у МЗ “Јања”
и изградњи игралишта за баскет у МЗ у ”Обријеж“
ДОО “РАДИША“, Бнјељина
ЛОТ 6- Извођење радова на изградњи игралишта
за одбојку у МЗ “ Модран“
ДОО “РАДИША“, Бијељина
ЛОТ 7- Извођење радова на изградњи игралишта
за рукомет у МЗ “Велино Село”
ДОО “РАДИША“, Бијељина
ЛОТ 8- Извођење радова на изградњи игралишта
за одбојку и пресвлачење асфалтним слојем игралишта
за рукомет и мали фудбал у Основној школи у МЗ
“Бродац”
АД “БИЈЕЉИНА ПУТ“, Бијељина
ЛОТ 9- Извођење радова на изградњи игралишта
за кошарку у Новом Насељу у МЗ “Дворови”
АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина
ЛОТ 10- Извођење радова пресвлачења асфалтним
слојем игралишта зарукомет и мали фудбал у Основној
школи у МЗ “Црњелово Горње”
АД “БИЈЕЉИНА ПУТ“, Бијељина
ЛОТ 11- Извођење радова на изградњи игралишта за
кошарку и одбојку у Основној школи у МЗ “Пиперци”
АД “БИЈЕЉИНА ПУТ“, Бијељина
ЛОТ 12- Извођење радова на изградњи игралишта
за рукомет и мали фудбал у Основној школи у МЗ
“Буковица доња”
АД “ БИЈЕЉИНА ПУТ “, Бијељина
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Члан 3.

Члан 3.

Понуђачи из члана 2. ове одлуке, оцијењени су као
најповољнији јер су њихове понуде заузеле прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму.

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

Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-721/06 		
Бијељина, 		
Датум, 01.08. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) у предмету јавне набавке услуга еваулације у
изради стратегије развоја општине Бијељина, Начелник
општине, д о н о с и

О Д Л У К У
О ОТКАЗИВАЊУ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у поступку јавне набавке број ОПП-05/06
Члан 1.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-362-90/06 		
Бијељина, 		
Датум, 31.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 49/04,
19/05 и 52/05), и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, бр. 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, бр.
05/05) Начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СЗП06/06.
Члан 2
За пошребе Службе заједничких послова-Одсјек за
опште послове, вршиће се набавка следећих роба:
- Уговор о набавци - подне облоге - итисона тип
“EFENDI” DLW бр. 7309-19 за облагање степеништа
Административне службе
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод 30.000,00
КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских средстава.
Члан 4.

Отказује се поступак јавне набавке услуга
еваулације у изради стратегије развоја општине
Бијељина , због доказивих разлога који су изван контроле
уговорног органа и који нису могли да се предвиде у
вријеме покретања поступка.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 11. августа 2006. године, а посао се има обавити
у року од 10 дана од дана потписивања уговора.

Члан 2.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства за
предметну јавну набавку је: Капитални расходи органа
управе, конто: 688130, позиција: 14а, раздјел: набавка
основних средстава.

Одустајање од набавке из члана 1. ове одлуке
настало је због промјене у структури рада, јер су у
међувремену усвојени Стратешки планови развоја
појединих привредних грана у Републици Српској, који
битно мијењају претходно постављене захтјеве при
потражњи услуга евалуације.

Члан 5.

Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
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Члан 7.

Члан 6.

Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују
средства за предметну јавну набавку је: СРЕДСТВА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ И
ИСТОРИЈСКОГ НАСЛИЈЕЂА И ИЗГРАДЊА СПОМЕН
ОБЈЕКАТА, конто 681430, позиција 38а.

Члан 8.
Оба Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-33/06 		
Бијељина, 		
Датум, 28.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 I 52/05) и члана 13. Правилника о набавци роба,
вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник општине
Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине д о н о с и
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ДД
-09/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, вршиће се набавка следећих РАДОВА:
РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕНИКА КРАЉУ ПЕТРУ ПРВОМ КАРАЂОРЂЕВИЋУ У
БИЈЕЉИНИ И РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА
ДВА ГРБА И НАТПИСА НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА.

Члан 7.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-624-1/06 		
Бијељина, 		
Датум, 31.07. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06), члана 9. став 2. Одлуке о начину вршења такси
превоза (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
7/00,а у складу са претходно прибављеним мишљењем
Одјељења за просторно уређење Административне
службе општине Бијељина, Министарства унутрашњих
послова-Полицијска станица за безбједност саобраћаја
Бијељина и захтјева Удружења такси превозника
“SPED TAXI” Бијељине, Начелник општине Бијељина,
д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ И БРОЈ
ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Члан 3.

I

Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.

УТВРЂУЈЕ СЕ локација такси стајалишта са пет
мјеста у Улици Карађорђевој, преко пута фризерског
салона “Бурдуш” у Бијељини за потребе Удружења
самосталних такси превозника “SPED TAXI” из
Бијељине.

Члан 4.
Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ
ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О
НАБАВЦИ (члан 11., тачка 4., став а3.)
Члан 5.
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ ће се завршити
најдаље до 03.08.2006. године, а завршетак РАДОВА се
има обавити најкасније закључно са 08.08.2006.године.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02/3-370-565 /06		
Бијељина, 		
Датум, 02.08. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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