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ГОДИНА XLIV 11. јул 2008. ГОДИНЕ БРОЈ 20/2008

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ РАДОВА бр. КН-н -02 (6 лотова)/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: КН- н - 02 (6 лотова)/08

II 

За потребе Кабинета Начелника, вршиће се јавна 
набавка радова:

Изградња спортских терена на подручју општине 
Бијељина 
Лот 1: Изградња спортских терена за одбојку и баскет 

у МЗ ”Суво Поље” у Доњем Сувом Пољу 
Лот 2: Изградња спортског терена за одбојку у 

МЗ ”Доња Буковица”- засеок Главичорак 
Лот 3: Изградња спортског терена за рукомет 

у МЗ ”С.Чађавица”- Жестик 
Лот 4: Изградња спортског терена за кошарку  

у МЗ ”Јоховац” 
Лот 5: Изградња спортског терена за одбојку  

у МЗ ”Голо Брдо” 
Лот 6: Изградња спортског терена за баскет  

у МЗ ”Даздарево”

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средста-
ва за реализацију јавне набавке је 70.000,00 КМ ( Лот 
1:10.000,00 KM, Лот 2: 6.600,00 KM, Лот 3: 27.700,00 
KM, Лот 4: 14.400,00 KM, Лот 5: 6.500,00 KM и Лот 6: 
4.800,00 KM)

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је:Капиталне помоћи Мјесним заједницама , 
број потрошачке јединице: 0005120, економски код: 615 
200.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од око 01.09.2008. 2008.године, а 
крајњи рок завршеткајеВ1.0§. 2008. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијенатехнички 
задовољавајуће понуде.

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: 02-404-184/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 01. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -11/08

I 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД - 11/08
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II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка радова:

Извођење радова на реконструкцији и санацији до-
мова културе у МЗ: Главичице, Чардачине и Градац

III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 98.290,60 KM, односно 
БРУТО 115.000,00 KM ( Главичице 30.000,00 KM, Чар-
дачине 25.000,00 KM, Градац 60.000,00 KM).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Реконструкција културних установа, број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се ОТВО-
РЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 25.08.2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 30.09.2008.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача су:

Понуђена цијена1.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80 бодова
Рок извођења радова2.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 бодова
Начин плаћања3.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 бодова

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: 02-404-183/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 01. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоупра-
ви (Сл. гласник PC” бр. 101/04 и 42/05) и члана 5. Пра-
вилника о поступку директног споразума (“Сл. глас-
ник општине Бијељина”, број: 1/07), Начелник општине  
д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА

I

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: КНО-
ДС-06/08.

II

За потребе Кабинета Начелника општине, вршиће 
се набавка сљедећих УСЛУГА

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
У СПЕЦИЈАЛНОМ ИЗДАЊУ МАГАЗИНА INTER-
MEZZO 

III

Поступак јавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

IV

Предвиђени максимални износ НЕТО СРЕД-
СТАВА за реализацију предметне јавне набавкеје 
2.980,00КМ односно БРУТО 3.486,60 KM.

V

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: „Остале уговорене услуге 
сарадња са другим општинама и афирмација општине у 
окружењу”, број потрошачке јединице 0005120, економ-
ски код 613 900.

VI

Предвиђени рок за реализацију набавке је одмах.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-185/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 02. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(Сл. гласник PC” бр. 101/04 и 42/05) и члана 5. 
Правилника о поступку директног споразума( “Сл. 
гласник општине Бијељина”, број: 1/07), Начелника 
општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА

I 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП-
ДС-11/08.

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка сљедећих УСЛУГА:
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- ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У М.З. 
ЦРЊЕЛОВО ДОЊЕ   -

III

Предвиђени максимални износ БРУТО 
СРЕДСТАВА за реализацију предметне јавне набавке је 
до 2.700,00 KM.

IV

Буџетска позиција са које се обезбјеђују 
финансијска средства из буџета општине Бијељина је: 

„Средства за финансирање комуналне потрошње”, број 
потрошачке јединице 0005170,економски код 613 300.

V Поступакјавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

VI

Предвиђени рок за реализацију набавке је 4 
(четири) дана.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-187/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА
бр. СКП-24 ( ц1, 3 лота)/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем:СКП-24 (ц1, 3 лота)/08

II

а потребе Одјељења за стамбено-комуналне посло-
ве, вршиће се јавна набавка радова: Санација некатего-
рисаних путева на подручју општине Бијељина
Лот 1: Санација некатегорисаних путева на 

подручју општине Бијељина у мјесним 
заједницама:Глоговац, Којчиновац и Амајлије

Лот 2: Санација некатегорисаних путева на 
подручју општине Бијељина у мјесним 
заједницама: В.Обарска и Д.Црњелово

Лот 3: Санација некатегорисаних путева 
на подручју општине Бијељина у 
мјесној заједници Г. Драгаљевац

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средста-
ва за реализацију јавне набавке је 36.000,00 KM од че-
га за Лот 1 :12.000,00 КМ ( Глоговац-3.000,00 KM, 
Којчиновац 3.000,00 KM, Амајлије-6.000,00 KM) , Лот 2: 
20.000,00 КМ ( В.Обарска-10.000,00 KM, Д.Црњелово-
10.000,00 KM) ,Лот 3: 4.000,00 КМ ( Г.Драгаљевац).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Средства за одржавање и заштиту локалних 
путева, број потрошачке јединице: 0005170, економски 
код: 613 700.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора ије 30 
дана од момента увођења извођача у посао.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде ( за све лотове).

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: 02-404-190/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СО-02/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: CO -02/08
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II 

За потребе Стручне службе Скупштине општине, 
вршиће се јавна набавка роба: Директни телевизијски 
преноси свечаних сједница СО-е Бијељина поводом 
Славе општине и Дана општине Бијељина у 2008.годи-
ни

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 14.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге-сједнице, број потрошач-
ке јединице: 0005110, економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 08.08.2008.године и 24.09.2008.
године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

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: 02-404-189/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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 :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА бр. CO -н-01/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним 
бројем: CO -н- 01/08

II

За потребе Стручне службе Скупштине општи-
не, вршиће се јавна набавка роба: Набавка бине са 
расвјетом и озвучењем за потребе организације просла-
ве Славе општине Бијељина и Дана општине Бијељина у 
2008л^одини

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 20.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Трошкови обиљежавања манифестација, 
значајни датуми, број потрошачке јединице: 0005110, 
економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има 
се обавити најкасније од 04.08.-09.08.2008.године и 
24.09.2008.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

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: 02-404-18808 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 72. 3акона о локалноЈ самоуправи 
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако-
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. глас-
ник 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 :
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О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -32/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ДД - 32/08

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка радова:

Извођење радова на вањском уређењу око објекта 
Дома културе у Јањи-Бијељина

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 40.000,00 КМ,односно 
НЕТО 34.188,04 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: реконструкција културних установа , број 
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се конку-
рентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци.

V

Крајњи рок завршетка посла је 30 календарских 
дана од дана потписивања уговора о извођењу радова.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избо-
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијенатехнички 
задовољавајуће понуде.

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: 02-404-191/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра-
ви (“Сл. гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За-
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. Пра-
вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. 

гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник оп-
штине 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 СКП 41/08

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова: ”Извођење 
радова на изгдарњи моста у МЗ Суво Поље (засеок 
Пејчићи)” понуду су доставили следећи понуђачи:

ДОО “Радиша”, Бијељина 1. 
29.215,18 KM - бруто

 АД “Бијељина пут “, Бијељина  2. 
 29.737,64 KM - бруто

 „ПГП Градитељ” , Бијељина 3. 
 25.303,75 KM - бруто

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све испуњавују услове из тендерске документације, 
гдје је након и проведеног вредновања, а на основу 
критерија најнижа цијена технички задовољавајуће по-
нуде, утврђено да је најповољнији понуђач :

„ПГП Градитењ” , Бијељина 
25.303,75 KM - бруто

III

Против ове одлуке сваки од кандидата - 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: 02-404-78/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 01. 07. 2008. године 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. Правилни-
ка јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
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Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број: ДД-24-п1/08

I

У поступку јавне набавке путем отвореног поступ-
ка која се односи на јавну набавку радова : Извођење ра-
дова на вањском уређењу око објекта Центра за високо 
образовање у Бијељини, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

Д.О.О.” Бук - промет”, Бијељина• 
А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина• 
ПГП “Градитељ”, Бијељина • 
Д.О.О.”МБ Peric company”, Бијељина• 

II

Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде:

Д.О.О. “Бук - промет”, Бијељина• 
А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина• 
Д.О.О.”MD Peric company”, Бијељина• 

док понуда понуђача П.Г.П. “Градитељ”, 
Бијељина не испуњава услове прописане тендер-
ском документацијом, јер њихов члан конзорцијума 
Д.О.О.”Спарк” Бијељина не испуњава услове из Т.2 по-
себног дијела тендерске документације, чиме је елими-
нисан из даљег поступка вредновања.

III

Након извршеног је вредновања и сачињена је 
ранг листом на следећи начин:

р.бр. Назив понуђача РАНГ

1. д.о.о. “Бук-промет” Бијељина 1.

2. Д.О.О. “МД Перић компани”
Бијељина 2.

3. А.Д. ”Бијељина пут” Бијељина 3.

IV

Ha основу члана 6. став 1. тачка ц. Упутства о 
примјени Закона о јавним набавкама и члана 41. пра-
вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова и 
Записника Начелника општине број 02-404-137/08 од 
02.07.2008.године о неприхватању препоруке Комисије 
за јавну набавку број 02-404-137/08 од 01.07.2008.годи-

не одлучено је да је најповољнији понуђач за предметне 
радове следећи:

Д.О.О. “MD PERIC COMPANY” БИЈЕЉИНА

V

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од да-
на пријема.

Приговор се подноси писмено Начелнику општи-
не, а може се изјавити и усмено на записник код овог 
органа.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-137/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 02. 07. 2008. године 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. Правилни-
ка јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), 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 СКП - 32/08

I

У поступку јавне набавке путем конкурент-
ског захтјева са додатним објављивањем обавјештења 
о набавци а која се односи на јавну набавку радо-
ва : Изградња моста на некатегорисаном путу у МЗ 
Љесковац, сходно Закону о јавним набавкама, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

Д.О.О.”ПГП ГРАДИТЕЉ”, Бијељина• 

Д.О.О.”РАДИША”,Бијељина• 

А.Д.”БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина• 

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:
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р.бр. Назив или шифра понуђача Вриједност понуде 
(KM)

1. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ”, Бијељина 24.893,41 KM

2. Д.О.О. “РАДИША”, Бијељина 25.232,43 KM

3. А.Д .”БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина 29.699,78 KM

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за радо-
ве из члана I:

ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ”, БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном износу од: 24.893,41 KM

IV

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од да-
на пријема исте.

Приговор се подноси писмено Начелнику општи-
не, а може се изјавити и усмено на записник код овог 
органа.

V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од да-
на објављивања у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-164/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу-
прави (“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), Начел-
ник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА

у поступку јавне набавке број ДД-38/08.

I

У поступку јавне набавке путем отвореног по-
ступка а која се односи на набавку радова: “Изградња 
непројектованих приступних саобраћајница и 
саобраћајница у кругу болнице са реконструкцијом 
дијела улице Српске војске и постојећег улаза у болни-

цу”, понуде су доставили следећи понуђачи:
АД “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина1. 
ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ “Бијељина2. 
ДОО “БУК ПРОМЕТ “Бијељина3. 
АД “ЗВОРНИК ПУТЕВИ” Зворник4. 

II

Након разматрања приспјелих понуда је 
установљено да понуда АД ”Зворник путеви” стиг-
ла након истека рока за достављање понуда, док оста-
ле понуде испуњавају услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума 

- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде из-
вршено вредновање на следећи начин:

1. АД “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина 1.097.886,15 KM

2. ДОО “ПГП ГРАДИТЕЈБ “Бијељина 1.200.850,74 KM

3. ДОО “БУК ПРОМЕТ “Бијељина 1.391.366,19 KM

III

Ha основу извршеног врједновања оцјењено је да 
је најповољнији понуђач са којим ће се закључити уго-
вор

АД “БИЈЕЉИНА ПУТ “Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од:
1.097.886,15 KM

IV

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.

V

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-121/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07. 07. 2008. године 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. Правилни-
ка јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
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Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број: ДД-20/08

I

У поступку јавне набавке путем отвореног поступ-
ка која се односи на јавну набавку радова : Извођење ра-
дова на санацији и реконструкцији Дома културе у Бро-
цу, понуде су доставили следећи понуђачи:

Д.O.O. “АББ” Бијељина• 
Д.О.О. ”МД ПЕРИЋ КОМПАНИ” Бијељина• 
Д.О.О. ”ПРИЗМА” Бијељина• 
Д.О.О. ”ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ” Трнова• 

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде:

Д.O.O. “АББ” Бијељина• 
Д.О.О. ”МД ПЕРИЋ КОМПАНИ” Бијељина• 
Д.О.О.”ПРИЗМА” Бијељина• 

док понуда понуђача Д.О.О. “ЗИДАР ЖИВАНО-
ВИЋ” Трнова не испуњава услове прописане тендер-
ском документацијом, јер нису доставили Лиценцу за 
извођење машинских и електро радова и самим тим 
биће елиминисана из поступка вредновања понуда.

III

На основу критеријума дефинисаних као:
Понуђена бруто цијена1.   .  .  .  .  .  .  .  .  .   80 бодова
Рок извођења радова2.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 бодова
Начин плаћања3.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 бодова

Извршено је вредновање и сачињена табела 
бодовања са ранг листом на следећи начин:

р. 
бр.

Назив 
понуђача

Број бодова за
понуђену

цијену

Број 
бодова 
за рок

извођења
радова

Број 
бодова за

начин 
плаћања

Укупан
број 

бодова РА
НГ

1. Д.О.О”АББ” 
Бијељина

30,32 
104.303,07 КМ

2,86 
60 дана

3,85 
(60 дана)

37,03 1.

2.
Д.О.О 

”ПРИЗМА” 
Бијељина

28,55 
113.036,19 КМ

2,86 
60 дана

3,85 
(60 дана) 35,26 2.

3.

Д.О.О.”МД 
ПЕРИЋ 

КОМПАНИ” 
Бијељина

21,13 
149.640,09 КМ

4,29 
40 дана

2,31 
(30 дана)

27,73 3.

IV

Ha основу извршеног вредновања оцијењено је да 
је најповољнији понуђач за радове из члана I ове Одлуке:

Д.О.О “АББ” Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
104.303,07КМ

V

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од да-
на пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику општи-
не, а може се изјавити и усмено на записник код овог 
органа.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-149/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), и Приједлога Комисије за расход основних 
средстава, број: 02-404-118-5/08 од 10.07.2008. године, 
Начелник ошптине Бијељина, д о н о с и

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ЛИКВИДАЦИЈУ РАСХОДОВАНИХ 
СРЕДСТАВА АДМИНИСТРАТИВНЕ 

СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА БЕЗ 
НАКНАДЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност за ликвидацију расходованих 
средстава Административне службе општине Бијељина. 
Без накнаде.

II

Списак расходованих средстава из тачке I овог Од-
луке налази се у прилогу Одлуке и чини његов саставни 
дио.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-054-3/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        
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Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина, број: 5/05, 6/05 
и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЈЕШЕЊЕ О 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Ставља се ван снаге Рјешење о давању сагласно-
сти на Статут Аграрног фонда општине Бијељина, број: 
02-023-5/08 од 20.05.2008. године (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 15/08)

2. У складу са чланом 19. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
68/07) сагласност на Статут Аграрног фонда, да ће 
оснивач Скупштина општине Бијељина.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-023-8/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина, број: 5/05, 6/05 
и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЈЕШЕЊЕ О 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА РАЗВОЈ 

МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Ставља се ван снаге Рјешење о давању са-
гласности на Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Агенцији за развој малих 
и средњих предузећа општине Бијељина, (“Служ-
бени гласник општине Бијељина, број: 02-023-7/08 
од 26.06.2008. године (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 19/08).

2. У складу са чланом 19. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 68/07) сагласност на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Агенцији за развој малих и средњих предузећа општине , 
даће оснивач Скупштина општине Бијељина.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-023-9/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        

Ha основу члана 25. став 1. Уредбе о стамбе-
ном збрињавању породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
43/07) и члана 51. Статута општине Бијељина (“Службе-
ни гласник општине Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06), 
Начелник општине Бијељина, дана 8. јула 2008. године, 
д о н и о   ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРВОСТЕПЕНЕ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ

I

У Рјешењу о именовању Првостепене стамбене 
комисије, број 02-568-180/07, од 22. јуна 2007. године, 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 17/07 и 
29/07), тачка 11. мијења се и гласи:

“1. МИОДРАГ МАРИЧИЋ, предсједник”

II

Послове предсједника Првостепене стамбене 
комисије општине Бијељина службеник из члана 1. овог 
рјешења извршава од дана именовања на мјесто начел-
ника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Адми-
нистративне службе општине Бијељина.

III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-568-1487/08 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина, ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08. 07. 2008. године Мићо Мићић с. р.        
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На основу рјешења број 02/3-372-41/08-154 од 01. 07. 
2008. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 154 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ПЕТРОВЕ ГОРЕ БРОЈ 1А и 1Б” 
Ул. Петрове горе број 1а и 1б, БИЈЕЉИНА са сљедећим 
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде“Ул. Петрове горе број 1а и 1б” Ул. Петрове горе 
број 1а и 1б, Бијељина
 Оснивачи: 36 етажних власника зграде. 
 Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 
етажних власника. Заједница у правном промету иступа 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 
 Заступа: ПЕЈАКОВИЋ МАРИНКО, прeдcједник 
Управног одбора зајeдницe, самостално и без 
ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-41/08-154   
Бијељина,  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 01. 07. 2008. године  Цамић Изет с. р.             

На основу рјешења број 02/3-372-42/08 од 04. 07. 2008. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 155 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “НЕЗНАНИХ ЈУНАКА БР: 45” 
Ул. Незнаних јунака бр: 45, БИЈЕЉИНА са сљедећим 
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде“Незнаних јунака бр: 45” Ул. Незнаних јунака бр: 
45, Бијељина
 Оснивачи: 24 етажних власника зграде. 
 Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 
етажних власника. Заједница у правном промету иступа 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 
 Заступа: СТЕВИЋ ВЛАДО, прeдcједник Управног 
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-42/08   
Бијељина,  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 04. 07. 2008. године  Цамић Изет с. р.             
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