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11. октобар 2006. ГОДИНЕ

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 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 бр. ОУ-02/06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ поновној набавци под редним
бројем: ОУ-02/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за општу управу, вршиће се
набавка следећих РАДОВА:
- РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
- ДОМОВА КУЛТУРЕ У ЦРЊЕЛОВУ ГОРЊЕМ И
ЉЕЉЕНЧИ Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.

Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1011/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. године

Члан 5.
Поступак набавке ће се завршити најдаље до
16.10.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 15.11.2006.године.
Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИЈЕ У
АДАПТАЦИЈИ ДОМОВА КУЛТУРЕ У МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА, конто 615220.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.

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 и 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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. ПУ-08/06
Члан 1.

Члан 4.
Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

БРОЈ 20/2006

08/06

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ПУЧлан 2.

За потребе Одјељења за просторно уређење,
вршиће се набавка следеће УСЛУГЕ:
ИЗРАДА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СА
ПРИКУПЉАЊЕМ И УНОСОМ ПОДАТАКА У БАЗУ
ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА КОРИ
ШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У БИЈЕЉИНИ
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
Члан 4.
Поступак јавне набавке је ОТВОРЕНИ.
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Члан 5.

Члан 2.

Отворени поступак ће се завршити најдаље до
30.11.2006. године, а завршетак услуге се има обавити
најкасније до 01.03.2007. године.

За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду,
вршиће се набавка следећих радова:
Извођење радова на изградњи бетонског цјевастог
пропуста ф 1200 mm са жабљим поклопцем NP 6 DN 1200 у Јањи.

Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ИЗРАДА БАЗЕ
ПОДАТАКА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ РЕНТУ, конто
688160, позиција 67а.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, и то:
- понуђена бруто цијена ............................................ 30 бодова
- специфично искуство понуђача ........................... 20 бодова
- квалификациона структура и број запослених 10 бодова
- услови и начин плаћања ......................................... 10 бодова
- рок одржавања информационог система .......... 10 бодова
- рок испоруке информационог система
са конвертовањем катастарских података .......... 10 бодова
- рок за унос нових и ажурирање постојећих
података ...........................................................................5 бодова
- рок за снимање нових објеката ...............................5 бодова
Члан 8.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
Члан 4.
Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.
Члан 5.
Поступак набавке ће се завршити најдаље до
20.10.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 10.11.2006.године.
Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Средства за подстицај
пољопривредне производње и подстицај развоја малих
и средњих предузећа по програма Европске уније, конто
681390, позиција 28а.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА ТЕХНИЧКИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
ПОНУДЕ.
Члан 8.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-475-33/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. 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, 52/05 и 92/05) и члана 72. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и 42/05) 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 бр. ППП - 06/06.
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
ППП- 06/06.

Комисија за отварање и вриједновање понуда ће
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1023/06		
Бијељина, 		
Датум, 06.10.2006. 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, Начелник општине д о н о с и
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Службени гласник Општине Бијељина

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. СКП - 50/06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП
- 50 / 06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих радова:
- Уговор за извођење радова кошења амброзије са
јавних површина на подручју општине Бијељина
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
60.000,00 КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских
средстава.
Члан 4.
Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 20.10.2006. године, а посао се има се обавити
у континуитету до краја календарске 2006. године.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују
средства за предметну јавну набавку је: ЛОКАЛНИ
И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА, конто: 688160, позиција 54.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о
набавци.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом оцјене понуда је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1025/06		
Бијељина, 		
Датум, 06.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. Ф-05/06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: Ф05/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за финансије, вршиће се
набавка следећих услуга:
ЛОТ 1: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
(објекати и опрема)
ЛОТ 2: ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
Члан 4.
Поступакјавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.
Члан 5.
Поступак набавке ће се завршити најдаље до
18.10.2006.године, а услуге осигурања ће трајати
најдуже до 01.11.2008. године.
Члан 6.
Буџетске позиције са којих се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку су: за ЛОТ1: НАБАВКА
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, конто 688130, позиција
149, а за ЛОТ2: ОСТАЛИ РАСХОДИ, конто 681300,
позиција 137.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Број 20 - Страна 464

Службени гласник Општине Бијељина

11. 10. 2006.

Члан 9.

Члан 7.

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

Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 8.

Број: 02-18-1/06		
Бијељина, 		
Датум, 09.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Комисија за отварање и вриједновање понуда ће
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 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 бр. Ф-07/06.
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: Ф07/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за финансије, вршиће се
набавка сљедећих роба и радова:
ИЗРАДА СИСТЕМА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ СА
ТРЕЗОРОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЛОТ1: Набавка рачунарске опреме
ЛОТ2: Израда рачунарске мреже
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
Члан 4.
Поступакјавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-54/06		
Бијељина, 		
Датум, 10.10.2006. 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 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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. ОДД-02-ЛОТ 1-2/06.
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
ОДД-02-лот 1-2/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се набавка ДОДАТНИХ радова - анекс главном
уговору број: 02.370-590/06 од 29.06.2006.године, а који
се односе на изградњу вањског хидранта, заштитне
жељезне ограде и набавку противпожарног апарата на
изградњи школског објекта у “Новом насељу” у Јањи.
Члан 3.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до
23.10.2006.године, а завршетак извођења радова и
испоруке роба се има обавити најкасније до 30.10.2006.
године.

Укупна вриједност додатних радова заједно
са анексом 1 је испод 50% од вриједности основног
уговора односно не може износити више од 82.015,30
КМ.

Члан 6.

Члан 4.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ОБРАЗОВАЊУ, конто 681500, позиција 34.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 13.10.2006.године, а завршетак радова има се обавити
у складу са роком из главног уговора.

11. 10. 2006.
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Члан 5.

Члан 2.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ И
ВИСОКО ШКОЛСТВО, конто: 681500, позиција: 34.

Након разматрања понуда и вођења преговарачких
поступака прихваћене су понуде понуђача АД
“Бијељина пут“, Бијељина, број:

Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без
објављивања обавјештења о набавци.
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: 02-370-759/06		
Бијељина, 		
Датум, 10.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

1. 4614/06-1 од 27.09.2006.
износу од 6.552,56 КМ
2. 4614/06-2 од 27.09.2006.
износу од 15.637,72 КМ
3. 4614/06-3 од 27.09.2006.
износу од 11.471,10 КМ
4. 4614/06-4 од 27.09.2006.
износу од 11.015,75 КМ
5. 4614/06-5 од 27.09.2006.
износу од 3.527,41 КМ
6. 4614/06-6 од 27.09.2006.
износу од 27.191,84 КМ и
7. 4614/06-7 од 27.09.2006.
износу од 24.992,16 КМ.

године, са цијеном у
године, са цијеном у
године, са цијеном у
године, са цијеном у
године, са цијеном у
године са цијеном у
године са цијеном у

Члан 3.
Понуде понуђача из члана 1. ове одлуке
прихваћене су у цјелости јер јединичне цијене за
вишак радова по свим позицијама одговарају цијенама
из основних понуда понуђача на основу којих су
сачињени основни уговори и као такве не прелазе 50 %
вриједности основног уговора за сваки уговор посебно.
Члан 4.

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

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

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

Број: 02-370-931/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. године

Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења о набавци вишка радова на реконструкцији
и модернизацији путева и улица на подручју општине
Бијељина, набавка број СКП-9-1/06, СКП-15-2/06 и
СКП-24-1/06, позван је, сходно закону, извођач радова
АД “Бијељина пут“, Бијељина из основног уговора број:
1. 02.370-659/06 од 12.07.2006.године на изградњи
и асфалтирању мреже треће траке код
АТЦ-а у Бијељини,
2. 02.370-549/06 од 21.06.2006.године на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Градац,
3. 02.370-351/06 од 25.04.2006. године на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Ченгић,
4. 02.370-586/06 од 27.06.2006. године на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Амајлије,
5. 02.370-799/06 од 16.08.2006. године на асфалтирању Ул. Петра Лубарде у МЗ Дашница,
6. 02.370-653/06 од 11.07.2006. године на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Црњелово Горње,
7. 02.370-591/06 од 29. 06. 2006. године на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Чађавица Доња.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВИШКА РАДОВА
Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења о набавци вишка радова на реконструкцији
и модернизацији путева и улица на подручју општине
Бијељина, набавка број СКП-24-1/06, позван је, сходно
закону, извођач радова ДОО “Еко пром“, Брчко из
основног уговора број: 02.370-815/06 од 23.08.2006.
године на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ
Буковица Доња.
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Члан 2.

Члан 4.

Након разматрања понуде и вођења преговарачког
поступака прихваћена је понуда понуђача ДОО “Еко
пром“, Брчко, од 25.09.2006. године, са цијеном у износу
од 9.925,50 КМ.

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

Члан 3.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Понуда понуђача из члана 1. ове одлуке
прихваћена је у цјелости јер јединичне цијене за вишак
радова по свим позицијама одговарају цијенама из
основне понуде понуђача на основу које је сачињен
основни уговор и као таква не прелази 50 % вриједности
основног уговора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-931/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. 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,
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 ВИШКА РАДОВА
Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења о набавци вишка радова на реконструкцији
и модернизацији путева и улица на подручју општине
Бијељина, набавка број СКП-26-1/05, позван је, сходно
закону, извођач радова ДОО “Бук промет“, Бијељина
из основног уговора број: 02.370-450/06 од 23.05.2006.
године на асфалтирању Улице Душана Радовића у МЗ
Вељко Лукић.
Члан 2.
Након разматрања понуде и вођења преговарачког
поступака прихваћена је понуда понуђача ДОО “Бук
промет“, Бијељина, од 27.09.2006. године, са цијеном у
износу од 44.088,60 КМ.
Члан 3.
Понуда понуђача из члана 1. ове одлуке
прихваћена је у цјелости јер јединичне цијене за вишак
радова по свим позицијама одговарају цијенама из
основне понуде понуђача на основу које је сачињен
основни уговор и као таква не прелази 50 % вриједности
основног уговора.

Број: 02-370-931/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. 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,
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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВИШКА РАДОВА
Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења о набавци вишка радова на реконструкцији
и модернизацији путева и улица на подручју општине
Бијељина, набавка број СКП-15-2/06 и СКП-24-1/06,
позван је, сходно закону, извођач радова АД “ Зворник
путеви “, Зворник из основног уговора број:
1. 02.370-639/06 од 07.07.2006.године на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Главичице и
2. 02.370-791/06 од 18.08.2006.године на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Бјелошевац
Члан 2.
Након разматрања понуда и вођења преговарачких
поступака прихваћене су понуде понуђача АД “ Зворник
путеви “, Зворник, број:
1. 1330/06 од 26.09.2006. године, са цијеном у
износу од 16.699,65 КМ
2. 1329/06 од 26.09.2006. године, са цијеном у
износу од 39.390,40 КМ
Члан 3.
Понуде понуђача из члана 1. ове одлуке
прихваћене су у цјелости јер јединичне цијене за
вишак радова по свим позицијама одговарају цијенама
из основних понуда понуђача на основу којих су
сачињени основни уговори и као такве не прелазе 50 %
вриједности основног уговора за сваки уговор посебно.
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Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-931/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. 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,
19/05, 52/05 и 92/05 ) 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 ДОДАТНИХ УСЛУГА
Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку додатних услуга које се
односе на допуну постојећег пројектног задатка и
пружање додатних услута (У току израде Регулаионог
плана “Кнез Иво од Семберије” уочено је неслагање
у уговореној површини обухвата 82,46 хектара
и површини одређеној на геодетским подлогама
достављеним уз пројектни задатак 91,40 хектара, што је
утврђено поновним комјутерским рачунањем обухвата
плана на дигитализованој геодетској подлози), на изради
Регулационог плана “Кнез Иво од Семберије”, набавка
ПУ 03-1/06, позван је, сходно закону, пружалац услуга
из основног уговора број: 02.370-576/06 од 26.06.2006.
године, ДОО “ГЕОПУТ” Бања Лука.
Члан 2.
Након разматрања понуде и вођења преговарачког
процеса прихваћена је понуда предузећа - пружаоца
услуга, ДОО “ГЕОПУТ” Бања Лука са бруто цијеном у
износу од 5.292,48 КМ.
Члан 3.
Понуда пружаоца услуга из члана 1. ове одлуке,
узета је за прихватљиву јер одражава реално стање на
тржишту пружања услуга односно израде Регулационих
планова.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-6/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. 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,
19/05, 52/05 и 92/05) 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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ УСЛУГА
Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку додатних услуга које се односе
на допуну постојећег пројектног задатка и пружање
додатних услуга (План санације постојеће депоније,
План мониторинга и заштите животне средине, те
мониторинг дугорочног утицаја постојеће депоније на
животну средину), на изради Студије избора локације за
санитарну депонију и Студије оправданости изградње
санитарне депоније са планом санације постојеће
несанитарне депоније на локацији Бријесница, набавка
СКП 30-1/06, позван је, сходно закону, пружалац услута
из основног уговора број: 02.370-477/06 од 30.05.2006.
године, ДОО “ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ”
Бијељина.
Члан 2.
Након разматрања понуде и вођења преговарачког
процеса прихваћена је понуда предузећа - пружаоца
услуга, ДОО “ ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ “ Бијељина
са бруто цијеном у износу од 11.000,00 КМ.
Члан 3.
Понуда пружаоца услуга из члана 1. ове одлуке,
узета је за прихватљиву јер одражава реално стање на
тржишту пружања услуга односно израда предметних
студија.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-886/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. 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,
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
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О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВИШКА РАДОВА
Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења о набавци вишка радова који кошења
и уређење путног појаса на локалним путевима са
асфалтним коловозним застором, кошења амброзије са
јавних површина и кошења путног појаса уз пјешачко
- бициклистичке стазе на подручју општине Бијељина,
набавка број СКП-26-1/06, позван је, сходно закону,
извођач радова из основног уговора број: 02.370-538/06
од 07.07.2006.године, ДОО “Бабић турс“, Ченгић Бијељина.

11. 10. 2006.

поступку јавне набавке радова, а односе се на услуге
“Реконструкције и санације објеката-Домова културе у
Јоховцу и Главичорку”, понуде су доставили сљедећи,
унапријед позвани, понуђачи:
- ДОО “Бук-промет”, Бијељина
- ДОО “Зидар Живановић”, Доња Трнова
- ДОО “Лаки”, Бијељина
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
понуде, гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијењено да је најповољнији понуђач за услуге из
претходног става сљедећи:
- ДОО “БУК ПРОМЕТ”, Бијељина

Члан 2.
Након разматрања понуде и вођења преговарачког
процеса прихваћена је понуда понуђача ДОО “Бабић
турс“, Ченгић - Бијељина, број 02/3-37-365/06 од
20.09.2006. године са цијеном у износу од 22.402,00
КМ.
Члан 3.

Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији, јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму.
Члан 4.

Понуда понуђача из члана 1. ове одлуке
прихваћена је у пјелости јер јединичне цијене за вишак
радова по свим позицијама одговарају цијенама из
основне понуде понуђача на основу које је сачињен
основни уговор и као таква не прелази 50 % вриједности
основног уговора.

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран 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 4.

Члан 5.

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-370-939/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-370-954/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.10.2006. 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), Замјеник начелника
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, 52/05 и 92/05) 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 ОУ- 03/06

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА

Члан 1.

На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку додатних радова које се односе
на радове проширења водоводне мреже на подручју МЗ
“Јања” у Јањи - улица Дринска, по тендеру број: ОДД-

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци у

Члан 1.

11. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

07-1/06., позван је, сходно закону, извођач радова из
основног уговора број: 02.370-789/06 од 18.08.2006.
године, АД “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
Бијељина.
Члан 2.
Након разматрања понуде и вођења преговарачког
процеса прихваћена је понуда предузећа - извођача
радова, АД “ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
Бијељина, са бруто цијеном у износу од 10.762,15 КМ.
Члан 3.
Понуда извођача радова услуга из члана 1. ове
одлуке, узета је за прихватљиву јер одражава реално
стање на тржишту.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-976/06		
Бијељина, 		
Датум, 10.10.2006. 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,
19/05, 52/05 и 92/05 ) 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 11/ 06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за набавку радова а
који се односе на радове Реконструкције и санације
амбуланти у Дворовима и Ченгићу, бр. ОДД 11/ 06,
пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Призма” Бијељина,
2. ДОО “Зидар Живановић” Д. Трнова,
3. ДОО “Спортинг МБ” Угљевик
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде,
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те је након извршеног поступка вредновања, оцијењено
да је најповољнији понуђач за услуге из претходног
члана:
ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ” Д. ТРНОВА
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
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: 02-370-985/06		
Бијељина, 		
Датум, 11.10.2006. 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,
19/05, 52/05 и 92/05) 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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП 47/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за набавку радова
а који се односе на радове Изградње јавне расвјете у
улици Стефана Дечанског (освјетљење треће траке
АТЦ-а), бр. СКП 47/ 06,
пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Work”, Бијељина,
2. ДОО “Д Струја” Бијељина
3. ДОО “Енерго систем” Брчко Дистрикт
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Службени гласник Општине Бијељина
Члан 2.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде,
те је након извршеног поступка вредновања, оцијењено
да је најповољнији понуђач за услуге из претходног
члана:
ДОО “WORK” БИЈЕЉИНА
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму-најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
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.

дијела општине Бијељина и изградње цјевовода
“Сјеверни прстен” у двије фазе, и то радови из тачке:
Лот 1. II фаза - I етапа -изградња транспортног цјевовода
Ф 300 mm Велика Обарска - Батковић, због одустајања
од планиране набавке.
Члан 2.
Одустајање од набавке из тачке 1. ове Одлуке
настало је због немогућности реализације уговора извођење радова на водоснабдијевању јужног дијела
општине Бијељина и изградње цјевовода “Сјеверни
прстен” у двије фазе и то радови из тачке: Лот 1. II
фаза - I етапа - изградња транспортног цјевовода Ф
300 мм Велика Обарска - Батковић, јер иако постоје
прихватљиве понуде, цијена најбоље понуде значајно је
већа од планираног буџета, те уговорни орган не може
приуштити да плати цијену коју је понуђач понудио у
понуди.
Члан 3.
Ова Одлука примјењује се од дана доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику БиХ” и “Службеном
гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
Република Српска ОПШТИНА БИЈЕЉИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА Административна
служба општине
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-959/06		
Бијељина, 		
Датум, 11.10.2006. године

11. 10. 2006.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05), у предмету јавне набавке
радова - извођење радова на водоснабдијевању јужног
дијела општине Бијељина и изградње цјевовода
“Сјеверни прстен” у двије фазе, Начелник општине,
д о н о с и

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бр. СКП 13/06
Члан 1.
Обуставља се поступак јавне набавке бр. СКП
13/06 - извођење радова на водоснабдијевању јужног

Број: 02-370-222/06		
Бијељина, 		
Датум, 09.10.2006. 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,
19/05, 52/05 и 92/05) 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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА
у поступку јавне набавке број ОДД 10/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за набавку радова
а који се односе на радове Реконструкције-ремонта
котловнице у Дому омладине у Бијељини, бр. ОДД
10/06, пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Термокомерц” Брчко,
2. ДОО “Микар” Бијељина,
3. ДОО “Протић - централно гријање” Осмаци
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања

11. 10. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде,
те је након извршеног поступка вредновања, оцијењено
да је најповољнији понуђач за услуге из претходног
члана:
ДОО “МИКАР” БИЈЕЉИНА
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму-најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 4.
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9. Проф. др Цвијетин Ристановић
10. Проф. др Бранко Савић
11. Мара Николић 12.Протејереј Недељко Пајић
13. Проф. др Митар Новаковић
14. Мр Зоран Јездимировић
15. Милан Радић
16. Душанка Новаковић
17. Добрила Ђукановић
18. Борислав Гаврић
19. Михајло Трифковић
20. Сретен Лукић
21. Ђоко Михајловић
22. Бошко Мојић
23. Перо Јовић
24. Проф. др Десанка Тракиловић
25. Душко Тузланчић

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.

Ово Рјешење ступа на снгу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

Члан 5.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-955/06		
Бијељина, 		
Датум, 12.10.2006. 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.) и члана 3. Одлуке о успостављању културне
манифестације “Вишњићеви дани на подручју општине
Бијељина” (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 6/94), Начелник општине Бијељина, дана 5.
октобра 2006. године д о н и о ј е с л е д е ћ е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА
ЗА ПРИПРЕМУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
“ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ 2006”
I
Именује се Одбор за припрему манифестације
“Вишњићеви дани 2006” у саставу:
1. Мићо Мићић
2. Мр Мирко Бабић
3. Драган Ђурђевић
4. Др Милан Грујичић
5. Драган Вујић
6. Славица Радић
7. Славка Митровић
8. Митар Шкорић

II

Број: 02-111-304/06		
Бијељина, 		
Датум, 05.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за ревизију идејне
пројектне документације улице која повезује
улицу Сремску и улицу Душана Радовића у
Бијељини
I
У Комисију за ревизију идејне пројектне
документације улице која повезује улицу Сремску и
улицу Душана Радовића у Бијељини именују се:
1. Стојановић Томица, предсједник
2. Милошевић Јованка, члан
3. Јокановић Миленко, члан
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 111-309/06		
Бијељина, 		
Датум, 09.10.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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