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ГОДИНА XLVI 02. август 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2010

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени 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 шифра: ОП-09/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
ОП-09/10

II

За потребе Службе заједничких послова, вршиће 
се јавна набавка следећих роба: Реконструкција и одр-
жавање локалне рачунарске и телефонске мреже и сис-
тема видео надзора Административне службе општине 
Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 15.000,00 KM. Средства 
за наведену јавну набавку ће се обезбиједити из буџета 
општине за 2010. годину, са буџетске ставке „Средства 
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у 
власништву општине и Соколски дом“, економски код 
821600, потрошачка јединица 0005240.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
поступак конкурентског захтјева са додатним објављи-
вањем обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана 
закључивања уговора до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 

најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће 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 Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-137/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени 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 шифра: ОП-10/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
ОП-10/10

II

За потребе Службе заједничких послова, вршиће 
се јавна набавка следећих роба: Набавка рачунарске оп-
реме, скенера и штампача током 2010. године.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
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за реализацију јавне набавке је 40.000,00 KM. Средства 
за наведену јавну набавку ће се обезбиједити из буџе-
та општине за 2010. годину, са буџетске ставке „Набав-
ка опреме за Административну службу и Скупштину“, 
економски код: 821300, потрошачкајединица: 0005240.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
поступак конкурентског захтјева са додатним објављи-
вањем обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана 
закључивања уговора до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће 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 Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-138/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласиик Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени 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 И РОБА шифра: ОП-13/10

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга и роба под 
шифром: ОП-13/10

II

За потребе Службе заједничких послова, вршиће 
се јавна набавка следећих роба: Имплементација систе-
ма за виртуализацију главног сервера.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 45.000,00 KM. Средства 
за реализацију ове јавне набавке ће се обезбиједити из 
буџета за 2010. годину и то 5.000,00 KM ca буџетске 
ставке „Уговорене услуге“, економски код 613 900, пот-
рошачка јединица: 0005240, 20.000,00 KM из буџета за 
2010. годину са буџетске ставке „Набавка опреме за Ад-
министративну службу и Скупштину“ економски код 
821 300, потрошачка јединица: 0005240, и 20.000,00 KM 
из буцета за 2011. годину са буџетске ставке „Набавка 
опреме за Административну службу и Скупштину“, 
економски код: 821 300, потрошачка јединица: 0005240.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
поступак конкурентског захтјева са додатним објављи-
вањем обавјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију уговора је од дана 
потписивања уговора до 31.01.2011. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће 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 Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-139/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама 
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Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
01/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

УТВРЂИВАЊА ВИШКА УСЛУГА У ОКВИРУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ШИФРА:  
СКП - 33(4Лота)-Лот 1-а1/09

I

Приступа се утврђивању вишка услуга у пос-
тупку јавне набавке под шифром: СКП- 33(4Лота)-Лот 
1-а1/09

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка услуга под називом: Утврђивање вишка услуга на 
организовању зимске службе у сезони 2009/2010 године 
- Рад комплетне механизације на чишћењу и посипању 
путева и рад глејдера на разастирању снијега на дијелу 
путева - сјеверни дио општине Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 88,235.00 KM.

Сва средства ће се обезбједити из буџета за 2010. 
годину.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују ова финан-
сијска средства је: „Средства за одржавање и заштиту 
локалних и некатегорисаних путева - зимска служба 
и комунална инфраструктура“ економски код 613 900, 
потрошачкајединица 0005170.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о 
јавној набавци.

V

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VI

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

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-140/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени 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 ШИФРА: СКП 04-П2/10

I

Приступа се јавној набавци услуга под шифром: 
СКП 04-П2/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка услуга под називом: Израда кућних бројева, 
огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштит-
них стубића, подеста за постављање контејнера и са-
обраћајних знакова.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 58,000.00 KM.

Дио средстава за реализацију ове јавне набавке 
услуга ће бити обезбјеђена из буџета општине за 2010. 
годину и то 30,000.00 KM, а дио средстава у износу од 
28,000.00 KM из буџета за 2011. годину.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују ова финан-
сијска средства је: „Средства за финансирање комунал-
не потрошње“ економски код 613 900, потрошачка једи-
ница 0005170.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
конкурентски захтјев без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци.
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V

Предвиђени рок за реализацију услуга које су 
предмет ове јавне набавке је годину дана од дана 
закључења уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће 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 Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-141/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени 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 ШИФРА: СКП - Н - 55/10

I

Приступа се јавној набавци услуга под шифром: 
СКП - Н -55/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка услуга под називом: Одржавање јавне расвјете у 
граду Бијељини и осталим насељеним мјестима на под-
ручју општине Бијељина.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 

реализацију јавне набавке је 70,000.00 KM.

Сва средства за реализацију ове јавне набавке ус-
луга ће бити обезбјеђена из буџета општине за 2010. го-
дину.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују ова финан-
сијска средства је: „Уговорене услуге -улична расвјета“, 
економски код 613 900, потрошачка јединица 0005170.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
конкурентски захтјев без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију услуга које су 
предмет ове јавне набавке је од дана закључења угово-
ра па до окончања поступка јавне набавке СКП-02/10, а 
најкасније до 31.12.2010. године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је искључиво 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: 02-404-142/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени 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 ШИФРА: 
СКП - 30(Ц2,1 ЛОТ)/10
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I

Приступа се покретању поступка јавне набавке 
радова под шифром: СКП - 30(Ц2, 1 ЛОТ)/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка радова под називом: Изградња кружне раскрсни-
це на локацији код Дуда, односно раскрсници улица 
Незнаних јунака-Сремска-Иве Андрића-Стефана Де-
чанског у Бијељини.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију ове јавне набавке је 170,000.00 KM.

Средства за реализацију ове јавне набавке ће се 
обезбједити из буџета за 2010. годину из буџетске став-
ке „Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водо-
водна и електро мрежа и канализација) - буџет и кре-
дитна средства“ економски код 821600; потрошачка 
јединица 0005170.

IV

Предвиђени рок за реализацију радова који су 
предмет ове јавне набавке је до 90 календарских дана и 
почиње да тече од дана потписивања уговора.

V

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз от-
ворени поступак.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће 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 Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-143/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
01/07), Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:
СКП - 26(С1, 6 ЛОТОВА)-ЛОТ2-А1/08

I

Приступа се покретању поступка јавне набавке 
радова под шифром: СКП - 26(С1, 6 ЛОТОВА)-ЛОТ2-
А1/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка услуга под називом: Утврђивање вишка, мањка и 
непредвиђених радова на асфалтирању локалног и не-
категорисаног пута у МЗ Јања, ново насеље дужине 
1.750,00 Ml

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију ове јавне набавке је 87,000.00 KM.

Средства за реализацију ове јавне набавке ће се 
обезбједити са рачуна трезора од донација других ни-
воа власти.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о 
јавној набавци.

V

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће понуде.

VI

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

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
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објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-145/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени 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 ШИФРА: СО-01/10

I

Приступа се јавној набавци услуга под шифром: 
СО-01/10

II

За потребе Скупштине општине вршиће се јав-
на набавка услуга под називом: Организација забавног 
програма са одабраним извођачима поводом славе 
општине и дана општине на градском тргу у Бијељини 
у 2010. години (први дио програма).

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 6,000.00 KM.

Средстава за реализацију ове јавне набавке услуга 
ће бити обезбјеђена из буџета општине за 2010. годину 
са буџетске ставке „Трошкови обиљежавања манифес-
тација, значајни датуми“, економски код 613900, потро-
шачкајединица 0005110

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
преговарачки поступак без објављивања обавијештења 
о набавци. Преговори ће се обавити са естрадној звијз-
дом Тијаном Дапчевић, односно менаџером Бојаном 
Радловићем из агенције „Video street vertigo“.

V

Услуге из предметне јавне набавке ће се реализо-
вати од 08.08.2010. до 09.08.2010. у периоду од 22:30 до 

00:30 часова.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће 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 Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-146/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени 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 ШИФРА: СКП -н- 54/10

I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
СКП - н- 54/10

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне по-
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на-
бавка ра дова под називом: Спајање и оспособљавање 
јавне расвјете на раскрсницама кружних токова заоби-
лазнице са приступним улицама.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 68,000.00 KM.

Средства за реализацију ове јавне набавке радова 
ће бити обезбјеђена из буџета општине за 2010. годину. 
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Буџетска ставка са које се обезбјеђују ова финансијска 
средства је: „Изградња комуналне инфраструктуре 
(путна, водоводна и електро мрежа и канализација) - 
буџет и кредитна средства“, економски код 821600, пот-
рошачка јединица 0005170.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
конкурентски захтјев без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију радова које су 
предмет ове јавне набавке је 30 дана од дана закључења 
уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће 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 Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-148/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и 
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Службени 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 ШИФРА: ДД-н-36/10

I

Приступа се јавној набавци радова под шифром: 
ДД-н-36/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности , 
вршиће се јавна набавка радова под називом: Извођење 
радова на изградњи ограде око игралишта , израда и 
постављање голова и надстрешнице у Новом насељу 
Јања.

III

Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 25,000.00 KM.

Средства за реализацију ове јавне набавке радова 
ће бити обезбјеђена из буџета општине за 2010. годи-
ну из буџетске ставке „Набавка грађевинских објеката - 
инвестиције у спортске објекте“, економски код 821200, 
потрошна јединица 0005210.

IV

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз 
конкурентски захтјев без додатног објављивања оба-
вјештења о набавци.

V

Предвиђени рок за реализацију радова које су 
предмет ове јавне набавке је 30 дана од дана закључења 
уговора.

VI

Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за-
довољавајуће 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 Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-149/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоупра-
ви („Сл. гласник PC“ бр. 101/04 , 42/05 и 118/05) и чла-
на 5. Правилника о поступку директног споразума 
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(„Сл. гласник 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: ДД-
ДС-13/10

II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се набавка следећих РАДОВА:

- „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЋЕЊУ 
ДИЈЕЛА ГРАДСКОГ ПАРКА ЗА СПОРТСКЕ  
АКТИВНОСТИ“-

III

Поступак јавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ 
СПОРАЗУМА.

IV

Предвиђени максимални износ БРУТО СРЕД-
СТАВА за реализацију предметне јавне набавкеје   
6,899.42 KM.

V

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: „Набавка грађевинских 
објеката - инвестиције у спортске објекте“, економски 
код 821 200, потрошачкајединица 0005210.

VI

Предвиђени рок за реализацију набавке је десет 
дана од дана закључивања уговора.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-150/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 07. 2010. 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, 08/06,70/06 и 12/09) 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 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА СКП-07-п1/10

I

У поступку јавне набавке услуга путем отворе-
ног поступка:“Мјерење аерозагађења на подручју гра-
да Бијељине“, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. Институт за грађевинарство „ИТ“ Бања Лука
2. НУ „Инстиггут заштите, екологије и информа-

тике“ Бања Лука
3. ДОО „Технички институт“ Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда устано-
вљено је да понуђач НУ „Институт заштите, екологије 
и информатике“ Бања Лука није испунио услове пред-
виђене тендерском документацијом из разлога што 
није доставио доказ у оквиру референц листе- изјава 
инвеститора о успјешно окончаним пословима. Такође, 
понуда ДОО „Технички институт“ Бијељина није испу-
нио услове предвиђене тендерском документацијом из 
разлога што није доставио доказ оквиру референц ли-
сте - изјава инвеститора о успјешно окончаним посло-
вима.

Понуда Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања 
Лука у потпуности је испунила услове предвиђене тен-
дерском документацијом.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ, 
јер је број примљених прихватљивих понуда мањи од 
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкре-
тан уговор.

IV

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси писменим путем у року од пет дана од дана 
пријема исте.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-110/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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Ha основу члана 72 Закона о лаокалној самоупра-
ви („Сл.гласник PC“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члла-
на 38 Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гла-
сник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 
12/09) и члана 41 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине Бијељи-
на“, број: 01/07), Начелник општине доноси:

О Д Л У К У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГА, број: ЈНИН-01 (3 ЛОТА)/10 , НАКОН 

СПРОВЕДЕНОГ ЖАЛБЕНОГ ПОСТУПКА

I

У поступку јавне набавке услуга под називом: 
Пружање услуга обављања стручних послова на изра-
ди техничке и планске документације и вршења струч-
ног надзора на изградњи високоградње, нискоградње 
и хидроградње на подручју општине Бијељина током 
2010, 2011. и 2012. године, који је спроведен путем отво-
реног поступка са закључивањем оквирног споразума, 
Канцеларија за разматрање жалби је донијела рјешење 
бр. У-805/10 од 07.07.2010. године којим се усваја жалба 
Д.О.О. „Завода за урбанизам и пројектовање“ Бијељина, 
поништава поступак и предмет враћа првостепеном ор-
гану на поновни поступак.

II

Имајући у виду да је период важења достављених 
понуда у предметној јавној набавци 90 дана, те да је на-
ведени период важења протекао рачунајући од дана ис-
тека рока за достављање понуда, уговорни орган није 
у могућности да спроведе поновљени поступак, јер је 
чланом 15, став 2 Закона о јавнима набавкама пред-
виђено да се продужење важења може захтијевати са-
мо током периода важења понуде. С обзиром на изније-
то, предметне понуде се не могу узети у разматрање, 
те уговорни орган у овом случају није у могућности 
да поступи према упутама Канцеларије за разматрање 
жалби.

III

Поступак се ОБУСТАВЉА на основу члану 12, 
став 1, тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ, јер 
постоје разлози који су изван контроле уговорног орга-
на и који се нису могли предвидјети у вријеме покре-
тања поступка додјеле уговора.

IV

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси писменим путем 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 Бијељи-
на“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-2/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 07. 2010. 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, 70/06 и 12/09) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и ра-
дова („Сл. гласник оппггине Бијељина“, број: 01/07), На-
челник 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 :ДД-05/10

I

У поступку јавне набавке путем отвореног пос-
тупка, а која се односи на набавку радова: „Извођење 
радова на изградњи спортске сале за потребе ОШ „Дво-
рови“ из Дворова по систему инжињеринга - фаза 
пројектно-техничке документације и груби грађевин-
ски радови“, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. Д.О.О. „Бук промет“ Бијељина

2. Д.О.О. „MD Peric company“ Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда је устано-
вљено да достављене понуде испуњавају услове пред-
виђене тендерском документацијом, те je y складу са 
Записником Начелника општине о неприхватању пре-
поруке Комисије о обустави поступка број: 02-404-
114/10 од 22.07.2010. године извршено вредновање на 
основу критеријума дефинисаног као најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде:

Р. број Назив понуђача Укупна цијена 
(са ПДВ-ом)

1. Д.О.О. „Бук промет“ 
Бијељина 188.500,00 KM

2. Д.О.О. „MD Peric company“ 
Бијељина 230.000,00 KM
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III

Ha основу извршеног вредновања оцјењено je даје 
најповољнији понуђач којем ће бити додјељен Уговор :

ДОО „БУК ПРОМЕТ“ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
188.500,00КМ

IV

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

Притовор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-114/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 27. 07. 2010. 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 ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број ОП-07/10.

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку услуга :“ Ресертификација /
сертификациона провјера система управљања квалите-
том у општини Бијељина по захтјевима стандарда ИСО 
9001:2008“, понуде су доставили следећи понуђачи:

1.ДОО „LLOYD‘S“ Београд 
2.ДОО „TUV SUD SAVA“ Београд 
3.ДОО „STANDCERT“ Београд

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају услове предвиђене тендерском 

документацијом, те је на основу наведеног критеријума 
- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извр-
шено вредновање,

1. ДОО „TUV SUD SAVA“ 
Београд 7.960,00 KM

2. ДОО „STANDCERT“ 
Београд 8.200,00 KM

3. ДОО „LLOYD‘S“ 
Београд 8.720,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „TUV SUD SAVA“ Београд,
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 
7.960,00 KM

III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси писменим путем 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 Бијељи-
на“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-128/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28. 07. 2010. 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, 70/06 и 12/09) 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

О Д Л У К У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке ОП-26-п1/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова :“ Уградња 
ламината, гипсани и молерски радови у просторијама 
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Административне службе општине Бијељина“, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

2. ДОО „Жеграп“ Бијељина

3. ДОО „Призма“ Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „Призма “ 
Бијељина 36.677,74КМ

2. ДОО „Жеграп” 
Бијељина 38.243,30 KM

3. ДОО „Бук промет” 
Мркоњић Град 41.721,53 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Призма“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
36.677,74 KM

III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси писменим путем 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 Бијељи-
на“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-134/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28. 07. 2010. 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, 70/06 и 12/09) 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 :

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
у поступку јавне набавке број :ДД-31/10, број: 

02-404-118/10 од 12.07.2010.године

I

У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова:Извођење ра-
дова на адаптацији читаоница у Ступњу - Градац, Жес-
тик - Средња Чађавица са адаптацијом просторија МЗ и 
читаонице у Горњој Чађавици, Одлуком о резултатима 
окончаног поступка и избору најповољнијег понуђача 
број:02-404-118/10 од 12.07.2010.године изабран је као 
најповољнији понуђач д.о.о. „Бук промет“ Бијељина.

II

Дана 21.07.2010.године од стране понуђача д.о.о. 
„Бук промет“ Бијељина достављен је допис којим одус-
таје од додјеле Уговора.

III

У складу са чланом З9.став 2 тачка а) и д) Уго-
вор се додјељује понуђачу Д.О.О. „ПГП ГРАДИТЕЉ“ 
Бијељина који је по редослиједу одмах након понуде 
најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу Уговора.

IV

Против ове одлуке сваки од понуђача има право 
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од да-
на 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 Бијељи-
на“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-118/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 23. 07. 2010. 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-
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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 
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 
СКП-37 (ЦЗ, Лот 1)/10.

I

У поступку јавне набавке путем отвореног пос-
тупка, а која се односи на набавку радова:“ Уређење 
водотока, ископа канала, изградња и реконструкција 
мостова и санација водоводних мрежа у школским 
објектима на подручју општине Бијељина -уређење се-
кундарне и терцијалне каналске мреже на комасацио-
ном подручју Бијељина IV - ископ преосталог дијела 
секундарног канала Ј-1-1 у Јањи (од профила 20 до про-
фила 33).“, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „DMS Company“ Бијељина

2. ДОО „Радиша“ Бијељина

3. АД „Бијељина пут“ Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума 
- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извр-
шено вредновање,

1. ДОО „DMS Company“ Бијељина 49.657,55 KM

2. АД “Бијељина пут” Бијељина 51.000,00 KM

3. ДОО “Радиша” Бијељина 55.032,21 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „DMS Company“ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
49.657,55 KM

III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси писменим путем 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 Бијељи-
на“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-121/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28. 07. 2010. 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 
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 ДД-15/10

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о на-
бавци, а која се односи на набавку радова :“ Извођење 
радова на доградњи пословног објекта, апотеке уз 
здравствену амбуланту породичне медицине у Дворо-
вима“, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Призма“ Бијељина 
2. ДОО „Бук промет“ Бијељина 
3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,

1. ДОО „Бук промет“ Бијељина 34.934,48 KM

2. ДОО “Призма” Бијељина 36.515,86 KM

3. ДОО „ ПГП Градитељ” Бијељина 37.069,80 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Бук промет“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
34.934,48 KM
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III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси писменим путем 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 Бијељи-
на“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-131/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28. 07. 2010. 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 ПОНУЂАЧА у поступку 

јавне набавке број СКП-06/10

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку услуга :“Прање јавних по-
вршина на подручју града Бијељина“, а на основу чла-
на 49. Закона о професионалној рехабилитацији, оспо-
собљавању инвалида („Службени Гласник PC“ број 
98/04,91/06) , позван је извођач радова :

1. ДОО „Патриот“ Бијељина

II

Након разматрања приспјеле понуде установље-
но је да иста испуњава све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је након извршених преговора 
прихваћена понуда

ДОО“ПАТРИОТ“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
179.989,50 KM

III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 
подноси писменим путем 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 Бијељи-
на“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-132/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 07. 2010. 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 
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-14/10

I

У поступку јавне набавке путем отвореног пос-
тупка, а која се односи на набавку радова :“ Рекон-
струкција стамбених јединица у циљу повратка на под-
ручје општине Бијељине у оквиру имплементације 
„Заједничких пројеката 2009.“, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

1. ДОО ,,Призма“ Бијељина 

2. ДОО ,,ПГП Градитељ“ Бијељина 

3. ДОО ,,Бук промет“ Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установље-
но је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-
ском документацијом, те је на основу наведеног кри-
теријума - најнижа цијенатехнички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање,
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1. ДОО”ПГП Градитељ” Бијељина 147.933,36 KM

2. ДОО”Бук промет” Бијељина 155.636,92 KM

3. ДОО”Призма” Бијељина 163.124,64 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
147.933,36 KM

III

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се 

подноси писменим путем 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 Бијељи-
на“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-117/10 Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,  ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 30. 07. 2010. године Мићо Мићић с. р. 
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АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке роба шифра: ОП-09/10 . . . . . . . . .405

2. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке роба шифра: ОП-10/10  . . . . . . . . .405

3. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке услуга и роба шифра: ОП-13/10 . . . .406

4. Одлука о приступању поступку утврђивања  
вишка услуга у оквиру јавне набавке шифра:  
СКП - 33(4лота)-лот 1-а1/09 . . . . . . . . . . .407

5. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке услуга шифра: СКП 04-п2/10 . . . . .407

6. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке услуга шифра: СКП - н - 55/10 .  .  .  .  .408

7. Одлука о приступању поступку јавне набавке  
радова шифра: СКП - 30(ц2,1 лот)/10 .  .  .  .  .  .408

8. Одлука о покретању поступка јавне  
набавке радова шифра:  
СКП - 26(с1, 6 лотова)-лот2-а1/08 .  .  .  .  .  .  .  .409

9. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке услуга шифра: СО-01/10 . . . . . . . . 410

10. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке радова шифра: СКП -н- 54/10 . . . . . 410

11. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке радова шифра: ДД-н-36/10 . . . . . . . 411

12. Одлука о приступању поступку јавне  
набавке путем директног споразума . . . . . . 412

13. Одлука о обустави поступка јавне  
набавке услуга СКП-07-п1/10 . . . . . . . . . . 412

14. Одлука о обустави поступка јавне набавке  
услуга, број: ЈНИН-01 (3 лота)/10 ,  
након спроведеног жалбеног поступка.  .  .  .  . 413

15. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег  
понуђача у поступку јавне набавке  
број: ДД-05/10.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 413

16. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег  
понуђача у поступку јавне набавке  
број ОП-07/10..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 414

17. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег  
понуђача у поступку јавне набавке  
ОП-26-п1/10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 414

18. Одлука о измјени одлуке о резултатима  
окончаног поступка јавне набавке и избору  
најповољнијег понуђача у поступку јавне  
набавке број: ДД-31/10,  
број: 02-404-118/10 од 12.07.2010. године .  .  .  . 415

19. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег  
понућача у поступку јавне набавке  
број СКП-37 (цз, лот 1)/10. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 416

20. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег  
понуђача у поступку јавне набавке  
број ДД-15/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

21. Одлука о резултатима окончаног поступка 
јавне набавке и избору најповољнијег  
понуђача у поступку јавне набавке  
број СКП-06/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

22. Одлука о резултатима окончаног поступка  
јавне набавке и избору најповољнијег  
понућача у поступку јавне набавке  
број ДД-14/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

С А Д Р Ж А Ј
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