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Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLII

Број 18 - Страна 437

26. септембар 2006. ГОДИНЕ

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. СКП - 26-1/ 05, СКП - 9-1/ 06
СКП -15-2/ 06 и СКП - 24 -1/ 06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: бр.
СКП - 26-1/ 05, СКП - 9-1/ 06 СКП -15-2/ 06 и СКП - 24
-1/ 06
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих вишка радова:
1. Анекс главном уговору број: 02.370-659/06 од
12.07.2006. године, а који се односе на радове изградње
и асфалтирања треће траке код АТЦ -а у Бијељини,
2. Анекс главном уговору број: 02.370-549/06
од 21.06.2006.године, а који се односе на радове
асфалтирања некатегорисаног пута у Мјесној заједници
Градац,
3. Анекс главном уговору број: 02.370-351/06
од 25.04.2006.године, а који се односе на радове
асфалтирања некатегорисаног пута у Мјесној заједници
Ченгић,
4. Анекс главном уговору број: 02.370-450/06 од
23.05.2006.године, а који се односе на радове асфалтирања
улице Душана Радовића у Мјесној заједници Вељко
Лукић, насеље Ковиљуше,
5. Анекс главном уговору број: 02.370-586/06
од 27.06.2006.године, а који се односе на радове
асфалтирања некатегорисаног пута у Мјесној заједници
Амајлије,
6. Анекс главном уговору број: 02.370-639/06
од 07.07.2006.године, а који се односе на радове
асфалтирања некатегорисаног пута у Мјесној заједници
Главичице,
7. Анекс главном уговору број: 02.370-799/06
од 16.08.2006.године, а који се односе на радове
асфалтирања Улице Петра Лубарде у Мјесној заједници
Дашница,
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8. Анекс главном уговору број: 02.370-653/06
од 11.07.2006.године, а који се односе на радове
асфалтирања некатегорисаног пута у Мјесној заједници
Црњелово Горње,
9. Анекс главном уговору број: 02.370-591/06
од 29.06.2006.године, а који се односе на радове
асфалтирања некатегорисаног пута у Мјесној заједници
Чађавица Доња,
10. Анекс главном уговору број: 02.370-791/06
од 18.08.2006.године, а који се односе на радове
асфалтирања некатегорисаног пута у Мјесној заједници
Бјелошевац,
11. Анекс главном уговору број: 02.370-815/06
од 23.08. 2006.године, а који се односе на радове
асфалтирања некатегорисаног пута у Мјесној заједници
Буковица Доња,
Члан 3.
Укупна вриједност вишка радова је испод 50% од
вриједности основног уговора.
Члан 4.
Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 30.09.2006.године, а завршетак радова има се обавити
у року од мјесец дана од дана потписивања анекса.
Члан 5.
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 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.
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Члан 8.

26. 09. 2006.
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: 02-370-931/06		
Бијељина, 		
Датум, 20.09. 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 1 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: ОУ02//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 4.
Поступакјавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ
ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О
НАБАВЦИ.
Члан 5.
Поступак набавке ће се завршити најдаље до
26.09.2006.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.

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: 02-370-930/06		
Бијељина, 		
Датум, 20.09. 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 - 26-1/ 06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП
- 26-1/ 06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка вишка радова: Анекс главном
Уговору број: 02.370-638/06 од 07.07.2006.године, а који
се односе на радове кошења и уређења 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
Члан 3.
Укупна вриједност вишка радова је испод 50% од
вриједности основног уговора.
Члан 4.
Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 30.09.2006.године, а завршетак радова има се обавити
у року од мјесец дана од дана потписивања анекса.
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Члан 5.

Члан 3.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују
средства за предметну јавну набавку је: ЛОКАЛНИ
И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА, конто: 688160, позиција 54.

Укупна вриједност вишка радова је испод 50% од
вриједности основног уговора.

Члан 6.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 30.09.2006.године, а завршетак радова има се обавити
у року од мјесец дана од дана потписивања анекса.

Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без
објављивања обавјештења о набавци.

Члан 4.

Члан 5.
Члан 7.
Комисија за вођење преговарачког процеса и
давање препоруке за закључивање анекса уговора ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

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.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-939/06		
Бијељина, 		
Датум, 21.09. 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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. СКП - 06-1/ 06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП
- 06-1/ 06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка вишка и накнадних радова:
Анекс главном Уговору број: 02.370-341/06 од 25.04.2006.
године, а који се односе на радове редовног одржавања
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу у
2006. години на подручју општине Бијељина.

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: 02-370-947/06		
Бијељина, 		
Датум, 22.09. 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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
ОДД-10/06.
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Члан 2.

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се набавка следећих радова: Реконструкција ремонт котловнице у Дому омладине у Бијељини.
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
10.10.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 30.10.2006.године.
Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Инвестиције Дома
омладине, конто 614400, позиција 396.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА ТЕХНИЧКИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
ПОНУДЕ.
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

26. 09. 2006.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ОДД12/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се набавка следећих услуга:
Израда Елабората о геомеханичким карактеристикама терена за потребе изградње спортских школских
дворана:
Лот 1: Израда Елабората о геомеханичким
карактеристикама терена за потребе изградње спортске
школске дворане у Бијељини - ОШ “Вук Караџић”
Лот 2: Израда Елабората о геомеханичким
карактеристикама терена за потребе изградње спортске
школске дворане у Батковићу - ОШ “Свети Сава”
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.

Члан 9.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до
10.10.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 30.10.2006.године.

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

Члан 6.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-955/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.09. 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

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства за
предметну јавну набавку је: Инвестиције и инвестиционо
одржавање у образовању и високошколство, конто
681500, позиција 34.
Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА ТЕХНИЧКИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
ПОНУДЕ.

26. 09. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
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Члан 8.

Члан 6.

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

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Капиталне инвестиције,
конто 688160, позиција 62б.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-69/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.09. 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
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП46/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено комуналне
послове, вршиће се набавка следећих услуга:
Снимање клизишта са израдом ситуационог плана
на дијелу магистралног пута Бијељина-Зворник на
земљишту означеном као к.ч. бр. 548,549,550 и 553, к.о.
Рухотина.
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
20.10.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 15.11.2006. године.

Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
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: 002-363-71/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.09. 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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП45/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено комуналне
послове, вршиће се набавка следећих услуга:
Пружање услуга у области премјера катастра
некретнина и катастра земљишта-геодетско снимање
стамбених и стамбено-пословних објеката:
Лот 1: Геодетско снимање стамбено-пословног
објекта у Јањи - локација “Центар”
Лот 2: Геодетско снимање стамбених објеката (5
објеката) у Јањи - локација“Гробље”
Лот 3: Гедетско снимање стамбених објеката (21
објекат) у Амајлијама - локација “Центар”
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Члан 3.

Члан 1.

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

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП44/06.

Члан 4.
Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.
Члан 5.
Поступак набавке ће се завршити најдаље до
15.10.2006.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: Капиталне инвестиције,
конто 688160, позиција 626.
Члан 7.

Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено комунално
послове, вршиће се набавка следећих радова:
Постављање заштитне челичне мреже на каналу
“Дашница” (код моста у улици Пантелинској) у
Бијељини.
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.

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

Поступак набавке ће се завршити најдаље до
05.10.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 20.10.2006.године.

Члан 8.

Члан 6.

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

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Финансирање комуналне
дјелатности, конто 681440, позиција 59.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-70/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.09. 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

Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО
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: 02-370-957/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.09. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

26. 09. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

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
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП48/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено комунално
послове, вршиће се набавка следећих радова:
Извођење радова санације фекалне канализације
јавног склоништа стамбеног насеља “Маринковић” у
улици Пере Станића, МЗ “Дашница 1” у Бијељини.
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
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Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-958/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.09. 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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП47/06.
Члан 2

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

За потребе Одјељења за стамбено комунално
послове, вршиће се набавка следећих радова:
Извођење радова на изградњи јавне расвјете у
улици Стефана Дечанског (освјетлење треће траке
АТЦ).

Члан 5.

Члан 3.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до
15.10.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 30.10.2006.године.

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

Члан 6.

Члан 4.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Финансирање комуналне
дјелатности, конто 681440, позиција 59.

Поступакјавне набавке је путем КОНКУРЕНТСКОГ
ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О
НАБАВЦИ.

Члан 7.

Члан 5.

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

Поступак набавке ће се завршити најдаље до
05.10.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 20.10.2006.године.

Члан 4.

Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Финансирање комуналне
дјелатности, конто 681440, позиција 59.
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Члан 7.

Члан 5.

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

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: 62б.

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: 02-370-959/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.09. 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, 19/06, 52/05 и 92/05), 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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП
07-1/06
Члан 2.

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: 02-370-960/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.09. 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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове вршиће се набавка ДОДАТНИХ радова - анекс
главном уговору број: 02-370-551/06 од 21.06.2006.
године, а који се односе на Извођење радова на
реконструкцији и изградњи јавне расвјете у улици
Рачанској у Бијељини.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ПУ07/06.

Члан 3.

Члан 2.

Укупна вриједност додатних радова је испод 50%
од вриједности основног уговора односно не може
изнорити више од 12.177,50 КМ.

За потребе Одјељења за Просторно уређење,
вршиће се набавка следећих услуга:

Члан 4.
Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 15.10.2006. године, а завршетак радова има се обавити
до 30.10.2006. године.

Члан 1.

Лот 1: Измјене и допуне Просторног плана општине
Бијељина
Лот 2: Израда Регулационог плана “Гвоздевиђ” у
Бијељини
Лот 3: Израда Регулационог плана “Галац” у
Бијељини
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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.
Члан 5.
Поступак набавке ће се завршити најдаље до
30.11.2006.године, а завршетак радова се има обавити у
року од 90 дана од дана добијања катастарских подлога.
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објекта у ул. Мајора Драгутина Гавриловића у Бијељини,
по тендеру бр. СКП 41/06, због тога што није пристигла
нити једна понуда у одређеном року.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-837/06		
Бијељина, 		
Датум, 20.09. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Урбанистичка регулатива,
конто 688160, позиција 61.
Члан 7.
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
оцјена понуда су економски најповољнија понуда у
смислу ниже наведених критеријума:
1. Понуђена цијена .................................. 80 бодова
2. Рок израде документације .................. 10 бодова
3. Услови и начин плаћања ..................... 10 бодова
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.
Ова одлука Аупа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине Биј
ељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-68/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.09. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05) Начелник општине, на
приједлог Комисије за набавке, д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. СКП - 41/06
Члан 1.
Прекида се поступак јавне набавке услуга на
скидању радиоактивног громобрана са стамбенопословног објекта солитера I и IV, и стамбено-пословног

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 43/06
Члан 1.
На објављени јавни тендер за набавку услуга у
области премјера и катастра некретнина - снимање
дистрибутивног цјевовода - водоводне мреже у МЗ
“Г.Драгаљевац” Г. Драгаљевац у дужини Л=9.255 м1, бр.
СКП 43/ 06, пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Церовац”, Агенција “Георад” Требиње,
2. АД “Крајина премјер” Бања Лука
3. ДОО “Геоматик” 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 “ГЕОМАТИК” 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.
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Члан 4.

Члан 3.

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.

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 задатим критеријумима.

Члан 5.

Члан 4.

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

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.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-952-3/06		
Бијељина, 		
Датум, 22.09. 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 СЗП 05-1/06

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-48/06		
Бијељина, 		
Датум, 14.09. 2006 године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 1.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина,
Начелник општине Бијељина дана 20. септембра 2006.
године, д о н и о ј е

На објављени јавни тендер за набавку роба-мулти
клима уређаја са инвертером (гријање и хлађење) ради
опремања шалтер сале, канцеларије начелника Опште
управе, као и двије пријемне канцеларије, бр. СЗП 05-1/
06, пријавили су се следећи понуђачи:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНИХ ТРКА
24. СЕПТЕМБРА 2006. ГОДИНЕ

1. СЗР “СЕС” Сарајево,
2. СЗР “С КОМ” Шамац
3. ДОО “ROYAL COMPANY” Бијељина
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања
обавештења о набавци испуњавају понуде:
1. СЗР “СЕС” Сарајево,
2. СЗР “С КОМ” Шамац
3. ДОО “ROYAL COMPANY” Бијељина
гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијењено да је најповољнији понуђач за радове из
претходног члана:
ДОО “ROYAL COMPANY” Бијељина

I
У Организациони одбор за одржавање уличних
трка 24. септембра 2006. године именују се:
1.		 ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ, предсједник Скупштине
општине
2.		 Др МИЛАН ГРУЈИЧИЋ, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности
3.		 НЕЂО ШАКОТИЋ
4.		 БЛАГОЈЕ ГАВРИЛОВИЋ
5.		 ПЕРО ЖИВКОВИЋ
6.		 ДРАГО ЂУРИЋ, директор Дјечијег забавишта
“Чика Јова Змај”
7.		 МИЛОЈИЦА МИЈАТОВИЋ, наставник
8.		 ЗДРАВКО ТЕШИЋ, наставник
9.		 МИОДРАГ МАРИЧИЋ, професор
10. МИЛАН СТОЈАНОВИЋ, наставник
11. НАТАЛИЈА ЗВОРНИЧАНИН, наставник
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12. ЖИВАН МИЛОШЕВИЋ, директор Музичке
школе”Стеван Стојановић Мокрањац”
13. РАДОСАВ БОБИЋ, наставник
14. БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ, атлетичар
15. ЖИВОРАД СЕКУЛИЋ, атлетичар
16. РАДМИЛА СТЕВИЋ, васпитач - Дјечији вртић
“Драган и Зоран”
17. ДРАГОРАД ВАСИЋ, директор ОШ “Вук
Караџић”
18. ДРАГИША ВУЛЕТИЋ, карате тренер
19. СИМО ДЕСПОТОВИЋ, наставник у ОШ
“Дворови” Дворови
20. ЈЕЛЕНА ЂУКИЋ, наставник
21. ЈАДРАНКА ПАСТОРКОВИЋ,

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-279/06		
Бијељина, 		
Датум, 20.09. 2006 године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
На основу рјешења број 02/3-372-95/06 од
18.09.2006. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 95 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “КУЛИНА БАНА ББ” Бијељина.
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде “Кулина Бана бб” Бијељина, Ул. Кулина Бана бб
Бијељина.
0снивачи: 44 етажних власника зграде. Дјелатност:
70320 - Управљање зградом за рачун етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа:
Богдановић Жељко предсједник Управног одбора
заједнице, самостално и без ограничења.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-95/06		
Бијељина, 		
Датум, 18.09.2006. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
дипл. правник, Бранкица Марковић с.р.
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