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ГОДИНА XLV

Број 30 - Страна 749

10. октобар 2008. ГОДИНЕ

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД-н -10/08
I

БРОЈ 30/2008

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-272/08
Бијељина,
Датум, 02. 10. 2008. године

Н АЧ Е Л Н И К
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД -н- 10/08
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
на завршетку нисконапонског прикључка на Центру члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
високог образовања у Бијељини
Начелник општине д о н о с и :
III
II

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 20.000,00 односно
17.094,02 KM-HETO.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -25-п1 (2 лота)/08
I

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Инвестиције у високошколске установе, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 200.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 25-п1 (2 лота)/08

IV

II

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

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Организовање
зимске службе на подручју општине Бијељина у сезони
2008/2009

V
Крајњи рок за завршетак радова је 10 календарских
дана од дана увођења извођача у посао, а најкасније до
10. октобра 2008. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијенатехнички
задовољавајуће понуде.

Лот 1: Организовање зимске службе у сезони
2008/2009- рад комплетне механизације на
чишћењу и посипању свих улица и путева и
рад гредера на разастирању снијега на дијелу
путева- сјеверни дио општине Бијељина
Лот 4: Организовање зимске службеу сезони 2008/2009рад специјалне механизације и ручни рад на
тротоарима, трговима, парковима и осталим
јавним површинама на подручју града Бијељине
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III

10. 10. 2008.
II

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
за реализацију јавне набавке је 140.000,00 KM од чега: вршиће се јавна набавка роба:
Лот 1:110.000,00 КМ (55.000,00 KM буџет 2008.године и
Опремање спортских терена са подручја општине
55.000,00 KM буџет 2009.године), Лот 4: 30.000,00 KM Бијељина спортским реквизитима
(15.000,00 KM буџет 2008.године и 15.000,00 KM буџет
III
2009. године).
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансиј
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
ска средства је: Уговорене услуге-комунална инфра за реализацију јавне набавке је 25.000,00 КМ,односно
структура и зимска служба, економски код: 613 900 - НЕТО 21.367,53 KM.
субаналитика 10, број потрошачке јединице: 0005170.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства
је: набавка грађевинских објеката-инвестиције
IV
у спортске објекте, број потрошачке јединице: 0005210,
За предметну јавну набавку спровешће се економски код: 821200.
поновљени отворени поступак.
IV
V
За предметну јавну набавку спровешће се
Предвиђени почетак реализације уговора има се конкурентски захтјев без додатног објављивања
обавити најкасније од 15.11.2008.године, а крајњи рок обавјештења о набавци.
завршеткаје 01.04.2009.године.
V
VI
Крајњи рок завршетка је 20 календарских дана од
Критеријум који ће се примјењивати при избору дана потписивања уговора, a најкасније до ЗО.октобра
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 2008.године.
задовољавајуће понуде (за сваки лот).
VI
VII
Критеријум који ће се примјењивати при избору
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
формирати доношењем посебног рјешења.
задовољавајуће понуде.
VIII

VII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VIII

Број: 02-404-273/08
Бијељина,
Датум, 02. 10. 2008. године

Н АЧ Е Л Н И К
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: 02-404-271/08
Бијељина,
Датум, 30. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
Начелник општине д о н о с и :
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
ОДЛУКУ
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
Начелник општине д о н о с и :

НАБАВКЕ РОБА бр. ДД -33/08
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ДД - 33/08

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
бр. СКП -03-п2 (5 лотова)/08

10. 10. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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I

VIII

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 03-п2 (5 лотова)/08

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

II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Одржавањечишћење и прање површина на подручју општине
Бијељина
Лот 1: Одржавање и чишћење јавних површина
на подручју града Бијељине
Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила
Лот 3: Одржавање, чишћење и прање јавних површина
на подручју насељеног мјеста Јања
Лот 4: Прање јавних површина у граду Бијељина
Лот 5: Одвоз комуналног отпада из МЗ Бријесница
и МЗ Доња Љељенча за 2008. годину
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је: Лот 1:600.000,00 KM
(150.000,00 KM из буџета за 2008 годину и 450.000,00
KM из буџета за 2009.годину, Лот 2: 400.000,00 KM
(100.000,00 KM из буџета за 2008 годину и 300.000,00
KM из буџета за 2009.годину, Лот 3: 130.000,00 KM
(49.000,00 KM из буџета за 2008 годину и 81.000,00
KM из буџета за 2009.годину, Лот 4: 300.000,00 KM
(100.000,00 KM из буџета за 2008 годину и 200.000,00
KM из буџета за 2009.годину, Лот 5: 2.100,00 KM (900,00
KM из буџета за 2008 годину и 1.200,00КМ из буџета за
2009.годину).
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170,
економски код: 613 300 за све лотове.

Број: 02-404-269/08
Бијељина,
Датум, 23. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38.
Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. ДЦ-18/08
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка, са називом јавне набавке радова: Извођење
радова на изградњи деветоразредне школе у насељу
Лединци у Бијељини - 1 Фаза, понуде су доставили
следећи понуђачи:
• ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ” Доња Трнова
• ДОО “ЖЕГРАП” Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је следеће:
ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ” Доња Трнова је
IV
доставио уговор о пословно-техничкој сарадњи са ДОО
За предметну јавну набавку спровешће се „Телефонија Видаковић” Добој. Понуђач је доставио
преговарачки поступак.
само лиценцу за извођење електро инсталација за ДОО
”Телефонија Видаковић” Добој, а осталу документацију
V
није доставио што је био у обавези с обзиром да наступа
Предвиђени почетак реализације уговора има се као заједница, док ДОО „ЖЕГРАП” Бијељина није
обавити најкасније од 01.10.2008.године, а крајњи рок доставио лиценцу за извођење електро инсталација.
завршетка је 31.05.2009.године, за све лотове.
III
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 2. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер ни једна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
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V

исте.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-248/08
Бијељина,
Датум, 24. 09. 2008. године

10. 10. 2008.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-263/08
Бијељина,
Датум, 23. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
Босне
и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
19/05, 52/05, 92/05 и 70/06) и члана 39. Правилника о
Начелник општине д о н о с и :
јавној набавци роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине
Бијељина”, број:01/07), Начелник општине
ОДЛУКУ
доноси

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-н-15-п1/08.
I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
поступка без додатног објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку роба :”Набавка
30 ливених парковских клупа”, понуде су доставили
следећи понуђачи:
•

Д.О.О “ТОП СПОРТ” Бијељина

•

Д.О.О “МАРАТОН ЛДН” Бијељина

•

Д.О.О “ЈОРГОС” Бијељина
II

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СО-04-1/08
I
У преговарачком поступку без објављивања
обавјештења за набавку услуга која се односи на:
„Организацију забавног програма са музичком групом
“Рибља чорба” из Београда, поводом Дана општине
Бијељина на градском тргу у Бијељини” , понуду је
доставио следећи понуђач:
1. Музичка група „РИБЉА ЧОРБА” Београд

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене
Након разматрања понуде понуђача Музичка група
тендерском документацијом, те је на основу наведеног „РИБЉА ЧОРБА” из Београда установљено је да иста
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће испуњава услове тражене тендерском документацијом.
понуде извршено вредновање на следећи начин:
Након вредновања на основу критеријума дефинисаног
као најнижа цијена и вођења преговарачког поступка за
набавку услуга из члана 1., прихваћена је коначна цијена
1.
Д.О.О “ТОП СПОРТ” Бијељина
15.724,80 KM
понуђача:
2.
Д.О.О “ЈОРГОС” Бијељина
17.409,60 KM
Музичка група „РИБЈБА ЧОРБА” из Београда,
са понуђеном нето цијеном од
3.
Д.О.О “МАРАТОН” Бијељина
17.971,20 KM
6.000,00 KM
и оцјењено да је најповољнији следећи понуђач:
Д.О.О. “ТОП СПОРТ” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
15.724,80 KM
III
Против ове одлуке понуђач има право да поднесе
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема

III
Против ове одлуке дозвољен је приговор који се
подноси у року од пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику општине,
а може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.

10. 10. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-267/08
Бијељина,
Датум, 24. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-255/08
Бијељина,
Датум, 19. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38.
Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”,
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06. и 70/06.) и члана
самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05),
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
чллана
38.
Закона
о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
Начелник општине д о н о с и :
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
ОДЛУКУ
Начелник општине д о н о с и :

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП 48/08
I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
поступка са додатним објављивањем обавјештења, а
која се односи на набавку радова: “Санација баре у МЗ
Велино Село” понуду су доставили следећи понуђачи:
• Д.О.О “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина
69.552,86 KM
• А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
86.713,91 KM

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-54/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку радова: “Изградња
трећих трака на раскрсници ул. Рачанска - Српске
добровољачке гарде - нова улица кроз касарну- “, понуде
су доставили следећи понуђачи:

• Д.О.О “БУК ПРОМЕТ”Бијељина
87.313,59 KM

1.

• Д.О.О “ДМС КОМПАНИ” С. Чађавица
88.853,31 KM

3.

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају услове из тендерске документације,
гдје је након проведеног вредновања, а на основу
критеријума за вредновање дефинисано као најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, утврђено да је
најповољнији понуђач:
ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
69.552,86 KM
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема исте.

Д.О.О “ТЕРЕКС ИНЖЕЊЕРИНГ” - Бијељина

2. А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ” - Бијељина
ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ” - Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање на следећи начин:
1.

А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ”-Бијељина

67.913,45 KM

2.

Д.О.О “ТЕРЕКС ИНЖЕЊЕРИНГ”-Бијељина

74.313,40 KM

3.

ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉМ-Бијељина

76.049,49 KM

и оцјењено да је најповољнији следећи понуђач:
А.Д “БИЈЕЉИНА ПУТ”-Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
67.913,45 KM
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III

и оцјењено да је најповољнији следећи понуђач:

Против ове одлуке сваки од понуђача има право да
поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-262/08
Бијељина,
Датум, 29. 09. 2008. године

10. 10. 2008.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Д.О.О “ПРИЗМА” - Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
34.889,40 KM
III
Против ове одлуке сваки од понуђача има право да
поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-05/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку радова: “Израда
кућних бројева, огласних табли и табли упозорења
на подручју општине Бијељина током 2008. године “,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О. “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ” - Бијељина
2. Д.О.О. “ПРИЗМА” - Бијељина
3. Д.О.О. “АББ” - Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање на следећи начин:
1.

Д.О.О “ПРИЗМА” -Бијељина

34.889,40 KM

2.

ДОО “АББ”-Бијељина

41.219,10 KM

3.

Д.О.О “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”-Бијељина

43.933,50 KM

Број: 02-404-264/08
Бијељина,
Датум, 29. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ДД-11-п1/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку радова: “Извођење
радова на реконструкцији и санацији дома културе у МЗ
Главичице”, понуду је доставио следећи понуђач:
1. Д.О.О. “ПРИЗМА” Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуда установљено
је да иста испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде изабран
следећи понуђач:
ДОО “ПРИЗМА” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
42.751,25 KM

10. 10. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
III

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема
исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-260/08
Бијељина,
Датум, 02. 10. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОП -н- 03/08
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р.бр

Назив или шифра понуђача

Вриједност понуде
(KM)

1.

Д.О.О.”ЕУРОСАН”, Бања Лука

8.291,08 KM

2.

Д.О.О.”ЕСОТIМЕ”, Сарајево

8.459,21 KM

3.

Д.О.О.”ЕУРОСАН”, Мостар

8.571,77 KM

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за радове
из члана I :
Д.О.О.”ЕУРОСАН”, Бања Лука,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
8.291,08 KM
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику општине,
а може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављено у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-261/08
Бијељина,
Датум, 02. 10. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о
набавци а која се односи на јавну набавку роба : Набавка
убруса за руке у ролни, тоалет папира у листовима и
пјене за руке са инсталисаним дозатором, за потребе
Административне службе општине Бијељина, сходно
Закону о јавним набавкама, понуде су доставили следећи
понуђачи:
•

Д.О.О.”ЕСОТIМЕ”, Сарајево

•

Д.О.О.”ЕУРОСАН”, Бања Лука

•

Д.О.О.”ЕУРОСАН”, Мостар
II

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да све пристигле понуде испуњавају тражене услове
из тендерске документације.
III
Комисија је извршила вредновање на основу
критеријума најнижа цијена на следећи начин:

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ДД-33/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку роба: “Опремање
спортских терена са подручја општине Бијељина”,
понуде су доставили следећи понуђачи:
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10. 10. 2008.
I

1.

ДОО “АНАВИ” Бијељина

2.

ДОО “ОЛИМПИК СПОРТ “Бијељина

3.

СТР И КОМИСИОН “ГАРФИЛД” Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање на следећи начин:
1.

СТР И КОМИСИОН “ГАРФИЛД” Бијељина

24.971,88 KM

2.

ДОО “АНАВИ” Бијељина

26.354,25 KM

3.

ДОО “ОЛИМПИК СПОРТ “Бијељина

27.506,70 KM

III
Ha основу извршеног врједновања оцјењено је
да је најповољнији понуђач са којим ће се закључити
уговор
СТР И КОМИСИОН “ГАРФИЛД” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
24.971,88 KM
IV
Против ове одлуке сваки од понуђача има право да
поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.

У Одбор за припрему манифестације “Вишљићеви
дани 2008”, именује се:
1. Мићо Мићић, предсједник
2. Душанка Новаковић, потпредсједник
3. Др Милан Грујичић
4. Митар Шкорић,
5. Прото Љубомир Богдановић,
6. Проф. др Десанка Тракиловић,
7. Проф. др Митар Новаковић
8. Михајло Трифковић,
9. Драгорад Васић
10. Свето Вујић,
11. Добрила Ћукановић
12. Живан Милошевић,
13. Мила Станојевић,
14. Синиша Бошковић,
15. Ђоко Михајловић
16. Михајло Ђокић,
17. Борислав Гаврић
18. Радован Бикић
19. Вукан Ђука
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-633-7/08
Бијељина,
Датум, 29. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-271/08
Бијељина,
Датум, 03. 10. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА
ЗА ПРИПРЕМУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
“ВИШЉИЋЕВИ ДАНИ 2008”

Ha основу члана 36,45 и 46 Закона о заштити од
пожара (“Службени гласник PC”, број: 16/95,16/02 и 2/05,
члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04,42/05 и 11/05),
и члана 51 Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Начелник општине Бијељина, д о н и о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА
“ПОДРИЊЕ” ЈАЊА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измјене и допуне
Правилника
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних мјеста Ватрогасног друштва
“Подриње” Јања, број: 210/07 од 13. децембра 2007.
године.
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II

Правилник из тачке I овог Рјешења налази се у
прилогу овог Рјешења и чини његов саставни дио.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику” општине Бијељина.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-023-14/08
Бијељина,
Датум, 25. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу чланова 4. и 8. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената (“Службени
гласник општине Бијељина”, број 14/06) и чланова 9.
став 1, 19. став 2. и 3, и 25. став 3. и 4. Правилника о
критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика,финансирање научно-истраживачког рада и
награђивање ученика и наставника (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 21/06 и 27/07) Начелник
општине Бијељина, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ
И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И
СТИПЕНДИЈА ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА У НАСТАВНОЈ
2008/2009. ГОДИНИ
I
У наставној 2008/2009. години утврђују се следеће
износи стипендија :
1. Основна студентска стипендија
износи мјесечно ������������������������������������170,00 KM
2. Стипендије за ученике генерације основних
школа износи мјесечно ��������������������������80,00 KM
3. Стипендије за дјецу са посебним потребама
који су ученици основних и средњих школа
на подручју општине Бијељина
износи мјесечно ��������������������������������������80,00 KM
4. Стипендија за дјецу са посебним потребама
који су ученици специјализованих
установа у Босни и Херцеговини и
иностранству износи мјесечно ������������120,00 KM
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-33/08
Бијељина,
Датум, 26. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број 30 - Страна 757

Број 30 - Страна 758
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САД РЖАЈ
АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. Одлукa о приступању поступку јавне
набавке радова бр. Дд-н -10/08��������������������������� 749
2. Одлукa о приступању поступку јавне
набавке услуга бр. Скп -25-п1 (2 лота)/08��������� 749
3. Одлукa о приступању поступку јавне
набавке роба бр. Дд -33/08 ��������������������������������� 750
4. Одлукa о поновном приступању
поступку јавне набавке услуга
бр. Скп -03-п2 (5 лотова)/08 ������������������������������ 750
5. Одлукa о обустави поступка
јавне набавке радова бр. Дц-18/08��������������������� 751
6. Одлукa о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-н-15-п1/08.������������������������������������������� 752
7. Одлукa о резултатима окончаног поступка
јавне набавке услуга и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број со-04-1/08 ���������������������������������������������������� 752
8. Одлукa о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп 48/08������������������������������������������������������ 753
9. Одлукa о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-54/08.���������������������������������������������������� 753

10. Одлукa о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-05/08.���������������������������������������������������� 754
11. Одлукa о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број дд-11-п1/08. ������������������������������������������������� 754
12. Одлукa о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број оп -н- 03/08��������������������������������������������������� 755
13. Одлукa о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број дд-33/08. ������������������������������������������������������ 755
14. Рјешењео именовању одбора за припрему
манифестације “вишњићеви дани 2008”������������ 756
15. Рјешење о давању сагласности на измјене
и допуне правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста ватрогасног
друштва “подриње” јања ������������������������������������ 756
16. Закључак о утврђивању износа студентских
и ученичких стипендија и стипендија за
дјецу са посебним потребама у наставној
2008/2009. години ������������������������������������������������ 757
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