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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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП
- 26 / 06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих радова:
- Уговор за извођење радова 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 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 26. маја 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.

БРОЈ 9/2006
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: 02-370-401/06
Бијељина, 		
Датум, 05.05.2006. 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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП34/ 06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка радова:
Уговор о извођењу радова хитне интервенције на
обнови фасаде зграде “Стари небодер” у улици Гаврила
Принципа бр. 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 4.

Члан 2.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 19. јуна 2006. године, а а радови се имају
обавити у року од 60 календарских дана.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих РАДОВА:
ЗАМЈЕНА ДОТРАЈАЛОГ ЛИМЕНОГ ПОКРИВАЧА
НОВИМ, НА ДИЈЕЛУ РАВНОГ КРОВА, ИЗНАД СТАНА
НА ДЕВЕТОМ СПРАТУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА “СТАРИ НЕБОДЕР” У БИЈЕЉИНИ.

Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ФИНАНСИРАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, конто: 681440, позиција: 53.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је УБРЗАНИ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ .

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 ДИРЕКТНЕ
ПОГОДБЕ, прикупљањем најмање три понуде.

Члан 7.
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је:
Економски најповољнија понуда у смислу ниже
наведених критеријума:
1) понуђена цијена .......................... 70 бодова
2) рок за извођење радова .............. 10 бодова
3) услови и начин плаћања .............10 бодова
4) референце понуђача за
исте или сличне послове ............ 10 бодова
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.

Члан 5.
Поступак набавке ће се завршити најдаље до
06.06.2006.године, а завршетак радова се има обавити
најкасније до 08.06.2006.године.
Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ФИНАНСИРАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, конто 681440, позиција
53.
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 ОД НАЈМАЊЕ ТРИ ПРИКУПЉЕНЕ
ПОНУДЕ, без комисијског одлучивања.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 8.

Број: 02-370-495/06
Бијељина, 		
Датум, 05.06.2006. 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: СКП
- 33/06.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-489/06
Бијељина, 		
Датум, 02.06.2006. 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

07. 06. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ССН02-лот7-1/05.
Члан 2.
За потребе Стручне службе начелника (сада
Службе заједничких послова) вршиће се набавка
ДОДАТНИХ радова - анекс главном уговору број:
02.370-220/06 од 27.03.2006.године, а који се односе на
радове инвестиционог и текућег одржавања и адаптације
просторија општинске управе (сада административне
службе) - постојеће таванске просторије у Бијељини.
Члан 3.
Укупна вриједност додатних радова је испод 50%
од вриједности основног уговора односно не може
износити више од 38.757,30 КМ.
Члан 4.
Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 31.05.2006.године, а завршетак радова има се обавити
до 10.06.2006.године.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИОНО И
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ, конто: 688160, позиција: 14 б.
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На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 6р.
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку
набавке робе, вршења услуга и уступања радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05)
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за
избор најповољнијег понуђача, д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.СЗП 01/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
На објављени јавни конкурс - јавну набавку
бр. СЗП 01/06 у предмету набавке радова за потребе
Административне службе општине Бијељина-Служба
заједничких послова и то:
- Пружање услуга на прању путничких возила
- возног парка Административне службе општине
Бијељина у току 2006.године.
пријавили су се следећи понуђачи:
1.
2.
3.
4.

СЗР “Голф” Бијељина
ДОО “Лира” Бијељина
СЗР “Хофманн” Бијељина
СЗР “Вулкан” Бијељина
Члан 2.

Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса а на основу критеријума - најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцјењено је да
је најповољнији понуђач:
- СЗР “Голф” Бијељина

Члан 6.

Члан 3.

Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без
објављивања обавјештења о набавци.

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оијењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене најниже цијене
технички задовољавајуће понуде (укупна цијена са
ПДВ-ом, те начина и услова плаћања).
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право поднијети 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 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: 02-054-15/06
Бијељина, 		
Датум, 05.06. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-472/06
Бијељина, 		
Датум, 29.05. 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
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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 -02/06
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци за
набавку и монтажу мулти клима уређаја са инвертером
(гријање и хлађење), своје понуде су доставили сљедећи,
унапријед позвани, понуђачи:
- ДОО “CLIVENT“, Сарајево,
- СЗР “S -КОМ“, Шамац,
- СЗР “SES“, Сарајево,
- ДОО “ROYAL COMPANY“, Бијељина,
- ДОО “ARIS ELEKTRONIC“, Добој
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
само понуде понуђача:
1. СЗР “S-КОМ“, Шамац,
2. СЗР “SES“, Сарајево,
3. ДОО “ROYAL COMPANY“, Бијељина,
гдје је након извршеног поступка врједновања,
оцијењено да је најповољнији понуђач за набавку из
претходног става сљедећи:
ДОО “ROYAL COMPANY“, Бијељина
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најпопвољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатим критеријумима.
Понуде понуђача:
1. ДОО “CLIVENT“, Сарајево и
2. ДОО “ARIS ELEKTRONIC“, Добој
нису испуниле опште услове из тендерске
документације и то:
Понуда понуђача ДОО “CLIVENT”, Сарајево има
сљедеће недостатке:
1. Није овјерена копија рјешења о упису у судски
регистар,
2. Потврда о плаћеним порезима на промет, издата
од надлежне институције, старија од дозвољена три
мјесеца,
3. Потврда о плаћеним доприносима за здравствено
осигурање издата од надлежне институције, старија од
дозвољена три мјесеца,
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4. Потврда о плаћеним доприносима за пензионо
осигурање издата од надлежне институције, старија од
дозвољена три мјесеца,
5. Увјерење да понуђачније у поступку стечаја
или ликвидације, издато од надлежног суда, старије од
дозвољеног једног мјесеца.
Понуда понуђача ДОО “ARIS ELEKTRONIC“,
Добој има сљедеће недостатке:
1. Није овјерена копија рјешења о упису у судски
регистар,
2. Потврда о плаћеним порезима на промет, издата
од надлежне институције, није овјерена,
3. Недостаје увјерење да понуђач није у поступку
стечаја или ликвидације, издато од надлежног суда,
4. Потврда о плаћеним доприносима за пензионо
осигурање издата од надлежне институције, није
овјерена,
5. Недостаје потврда о плаћеним доприносима
за здравствено осигурање издата од надлежне
институције.
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: 02-054-17/06
Бијељина, 		
Датум, 06.06.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку
набавке робе, вршења услуга и уступања радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05)
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за
избор најповољнијег понуђача, д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ОДД 06/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
На објављени јавни конкурс - јавну набавку
бр. ОДД 06/06 у предмету набавке радова за потребе
Административне службе општине Бијељина-Одјељења
за друштвене дјелатности и то:

07. 06. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

- Набавка и монтажа браварије од АЛ елоксираних
профила на јужној и источној страни фасаде објекта
библиотеке “Филип Вишњић” у Бијељини.
пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Призма” Бијељина
2. ДОО “Јовикс” Батковић- Бијељина
3. ДОО “Гласс комерц” Дворови
4. СЗБР “АЛП- Драгић” Дворови
Члан 2.
Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса а на основу критеријума - најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено је да
је најповољнији понуђач:
-ДОО “Призма” Бијељина
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене најниже цијене
технички задовољавајуће понуде (укупна цијена са
ПДВ-ом, рок извођења, те начина и услова плаћања).
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право поднијети 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.
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1. ДОО “Бук промет” Бијељина
2. ДОО “Бродац промет” Бијељина
3. ДОО “Лаки” Бијељина
Члан 2.
Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса а на основу критеријума - најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцјењено је да
је најповољнији понуђач:
-ДОО “Бук промет” Бијељина
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцјењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене најниже цијене
технички задовољавајуће понуде (укупна цијена са
ПДВ-ом, рок извођења, те начина и услова плаћања).
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право поднијети 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: 02-370-423/06
Бијељина, 		
Датум, 05.06. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-16/06
Бијељина, 		
Датум, 05.06. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку
набавке робе, вршења услуга и уступања радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05)
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за
избор најповољнијег понуђача, д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ООУ 01/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
На објављени јавни конкурс - јавну набавку
бр. ООУ 01/06 у предмету набавке радова за потребе
Административне службе општине Бијељина-Одјељења
за општу управу и то:
- Извођење грађевинско-занатских радова на
адаптацији сале за састанке у објеиту МЗ “Горња
Буковица” у Горњој Буковици.
пријавили су се следећи понуђачи:

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку
набавке робе, вршења услуга и уступања радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05)
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за
избор најповољнијег понуђача, д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.СКП 17/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
На објављени јавни конкурс - јавну набавку
бр. СКП 17/06 у предмету набавке радова за потребе
Административне службе општине Бијељина-Одјељења
за стамбено-комуналне послове и то:
- Извођење припремних радова на рашчишћавању
локације за потребе изградње школског објекта у МЗ
“Ново насеље” у Бијељини,
пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Хигра” Бијељина
2. ДОО ПГП “Градитељ” Бијељина
3. ДОО “Лаки” Бијељина
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Службени гласник Општине Бијељина
Члан 2.

Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса а на основу критеријума - најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оијењено је да
је најповољнији понуђач:
-ДОО ПГП “Градитељ” Бијељина
Члан 3.

Посебним изјавама, сви понуђачи су се писмено
одрекли права стављања приговора или жалбе на
поступак јавне набавке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене најниже цијене
технички задовољавајуће понуде (укупна цијена са
ПДВ-ом, рок извођења, те начина и услова плаћања).
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право поднијети 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: 02-370-422/06
Бијељина, 		
Датум, 05.06. 2006. године

07. 06. 2006.

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 o с и

Број:02-370-489/06
Бијељина, 		
Датум, 06.06. 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 ДОДАТНИХ
РАДОВА
Члан 1.

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

На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку додатних радова на
инвестиционом и текућем одржавању и адаптацији
просторија општанске управе (сада административне
службе) - постојеће таванске просторије у Бијељини
(набавка ССН-02-лот7-1/05), позван је, сходно закону,
извођач радова из основног уговора број: 02.370220/06 од 27.03.2006.године предузеће ДОО “Жеграп”
Бијељина.

Члан 1.

Члан 2.

У поступку јавне набавке - постизања ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА
за
набавку
радова
ЗАМЈЕНЕ
ДОТРАЈАЛОГ ЛИМЕНОГ ПОКРИВАЧА НОВИМ,
НА ДИЈЕЛУ РАВНОГ КРОВА, ИЗНАД СТАНА НА
ДЕВЕТОМ
СПРАТУ
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА “СТАРИ НЕБОДЕР” У БИЈЕЉИНИ, означене
под бројем СКП - 33/06, прибављене су понуде од
следећа три понуђача:

Након разматрања понуде и вођења преговарачког
процеса прихваћена је понуда предузећа ДОО “ Жеграп”
Бијељина са бруто цијеном у износу од 10.625,90 КМ.

1. СМР “PROFI -MONT” Лопаре,
2. ДОО “ЖЕГРАП” Бијељина, и
3. ДОО “PRIZMA” Бијељина.
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда утврђено
је да је најнижу бруто цијену, у износу од 1.485,00
КМ, понудио СМР “PROFI -MONT” Лопаре, тако да је
понуда овог понуђача оцијењена као најповољнија јер
је заузела прво мјесто на ранг-листи послије извршеног
врједновања понуда.

Члан 3.
Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, узета је
за прихватљиву јер одражава реално стање на тржишту
роба и радова.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-472/06
Бијељина, 		
Датум, 06.06. 2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

07. 06. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04 и
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05),
Начелник општине Бијељина, д о н и о ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА
УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ И УЧЕНИКЕ И
НАСТАВНИКЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ПРВА
ТРИ МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА
I
У школској 2005/2006. години, из буџета општине
Бијељина, додијелиће се као награда новчана помоћ од
100,00 КМ за ученике генерације у основним и средњим
школама ученике на подручју општине Бијељина.
Ученици генерације су следећи:
1. Јелена Симић, ОШ “Свети Сава” Бијељина,
2. Радош Трифковић, ОШ “Вук Караџић” Бијељина,
3. Никола Леро, ОШ “ Јован Дучић“ Бијељина,
4. Рада Чутурило, ОШ “Кнез Иво од Семберије“
		 Бијељина,
5. Маријана Стевић, ОШ “Стеван Немања“ Горњи
		 Драгаљевац,
6. Ивана Пејчић, ОШ “Доситеј Обрадовић“ Суво
		 Поље,
7. Стево Лазић, ОШ “Свети Сава“ Црњелово
8. Милорад Несторовић, ОШ “Петар Кочић“ Бродац,
9. Данијела Никић, ОШ “Петар Петровић Његош“
		 Велика Обарска,
10. Мара Пејић, ОШ “Ћирило и Методије“ Главичице,
11. Роса Јовић, ОШ “Меша Селимовић“ Јања,
12. Јована Тадић, ОШ “Дворови“ Дворови,
13. Милица Игњатов, Гимназија “Филип Вишњић“
		 Бијељина,
14. Петар Татомировић, Техничка школа “Михајло
		 Пупин” Бијељина,
15. Ружица Бирчаковић, Економска школа, Бијељина,
16. Мирјана Милошевић, Пољопривредна и 		
		 медицинска школа,
17. Слађана Бојић, Пољопривредна и медицинска
		 школа,
18. Бојана Игњатовић, Пољопривредна и медицинска
		 школа,
19. Тања Томић, Средња музичка школа “Стеван
		 Стојановић Мокрањац “ Бијељина.
II
У школској 2005/2006. години, из буџета општине
Бијељина, додијелиће се као награда новчана помоћ од
100,00 КМ следећим ученицима основних и средњих
школа који су освојили прва три мјеста на републичком
такмичењима:
1. Срђан Јочковић, ОШ “Свети Сава“ Црњелово,
		 прво мјесто саобраћај,
2. Милена Дапра, ОШ “Свети Сава“ Црњелово, 		
		 друго мјесто саобраћај,
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3. Мара Живановић, ОШ “Свети Сава“ Црњелово,
		 треће мјесто саобраћај,
4. Јелена Ђокић, ОШ “Петар Петровић Његош“,
		 Велика Обарска, друго мјесто физика,
5. Данијела Митровић, ОШ “Петар Петровић 		
		 Његош“, Велика Обарска, треће мјесто математика,
6. Дијана Крстић, ОШ “Доситеј Обрадовић“ Суво
		 Поље, треће мјесто физика,
7. Љубана Кандић, ОШ “Вук Караџић“ Бијељина,
		 треће мјесто српски језик,
8. Бранко Докић, Основна музичка школа 		
		 “Стеван Стојановић Мокрањац“ Бијељина, 		
		 друго мјесто виолина,
9. Анђелија Бојановић, Основна музичка школа 		
		 “Стеван Стојановић Мокрањац “ Бијељина, треће
		 мјесто виолина,
10. Драгана Гајић, Основна музичка школа “Стеван
		 Стојановић Мокрањац“ Бијељина, треће 		
		 мјесто виолина,
11. Борис Попадић, Средња музичка школа “Стеван
		 Стојановић Мокрањац“ Бијељина, прво 		
		 мјесто хармоника,
12. Крсто Лазић, Гимназија “Филип Вишњић”
		 Бијељина треће мјесто математика,
13. Игор Перић, Техничка школа “Михајло Пупин“
		 Бијељина, треће мјесто информатика.
III
У школској 2005/2006. години, из буџета општине
Бијељина, додијелиће се као награда новчана помоћ од
100,00 КМ следећим наставницима и професорима који су
припремали ученике за такмичења:
1.
		
2.
		
3.
4.
		
5.
6.
		
7.
		
8.
		

Стака Живановић, ОШ “Петар Петровић Његош“
Велика Обарска,
Миља Обреновић, ОШ “Доситеј Обрадовић“, Суво
Поље,
Радојка Перковић, ОШ “Вук Караџић“, Бијељина,
Ева Папроска, Основна музичка школа “Стеван
Стојановић Мокрањац“ Бијељина,
Јован Гајић, ОШ ”Свети Сава “ Црњелово,
Нада Иванковић, Техничка школа “Михајло
Пупин“ Бијељина,
Радивоје Ђурковић, Гимназија “Филип Вишњић“
Бијељина,
Ненад Стевановић, Средња музичка школа “Стеван
Стојановић Мокрањац“ Бијељина.
IV

Исплата новачаних награда извршиће се са
позиције “стипендирање студената”.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-610-4/06
Бијељина, 		
Датум, 07.06. 2006. године
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