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04. август 2008. ГОДИНЕ

БРОЈ 23/2008

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута Општине Бијељина о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
и 6/06), a y вези са чланом 35. и 36. Закона о матичним члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
књигама („Службени гласник Републике Српске”, број: и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
18/99) и чланом 38. став 1. Закона о држављанству Начелник општине д о н о с и :
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске” број: 35/99, 17/00 и 64/05), Начелник општине
ОДЛУКУ
Бијељина, д о н о с и
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -н-13/08

ОДЛУКУ
о успостављању јединствене компјутерске
базе података из матичних књига и књига
држављана на подручју општине Бијељина

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - н-13/08

Члан 1.

II

Овом Одлуком успоставља се јединствена
компјутерска база података из матичних књига рођених,
вјенчаних и умрлих и књига држављана на подручју
општине Бијељина, која је истовјетна са подацима из
наведених књига.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова: Извођење
радова на изградњи ограде, уклањање-рушење цркве и
премјештање споменика Војводе Степе Степановића са
трасе новопланираног продужетка улице Рачанска

Члан 2.

III

Овлашћују се матичари свих матичних подручја
општине Бијељина да из јединствене компјутерске базе
података могу издавати изводе и увјерења из матичних
књига рођених, вјенчаних и умрлих и увјерења о
држављанству из књига држављана и књига рођених.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 45.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 821 600.

Члан 3.

I

IV
Уписе у матичне књиге рођених, вјенчаних и
умрлих, накнадне уписе и забиљешке у наведне књиге,
За предметну јавну набавку спровешће се
забиљешке и накнаде уписе у књиге држављана може конкурентски захтјев без додатног објављивања
вршити матичар матичног подручја коме припада обавјештења о набавци.
матична књига рођених, вјенчаних и умрлих или
V
књига држављана у коју треба извршити упис, односно,
накнадни упис или забиљешку.
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити одмах након окончања поступка, а крајњи рок
Члан 4.
завршетка је 30 радних дана од дана увођења извођача
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а у посао.
објавиће се у „Службеном гласнику Општине Бијељина”.
VI
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Критеријум који ће се примјењивати при избору
Број:02-20-32/08
НАЧЕЛНИК
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
задовољавајуће понуде.
Датум, 25. 07. 2008. године
Мићо Мићић с. р.
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VII

VI

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

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

VIII

VII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-213/08
Бијељина,
Датум, 25. 07. 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 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 УСЛУГА бр. СО-04/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: CO -04/08
II
За потребе Стручне службе Скупштине општине,
вршиће се јавна набавка роба: Организација забавног
програма са музичком групом „Балканика”, поводом
Славе општине Бијељина, на градском тргу у Бијељини
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 3О.О.00,00 KM + 10%
потребних средстава за регулисање пореских обавеза и
+ 100,00 KM на име конверзије.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Трошкови обиљежавања манифестација,
значајни датуми , број потрошачке јединице: 0005110,
економски код: 613 900.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-212/08
Бијељина,
Датум, 25. 07. 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
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 УСЛУГА бр. СКП -н-14/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - н-14/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Чишћење
корита ријеке Јање
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 4О.О.00,00 KM.
Средства се обезбјеђују на основу тачке 2.
подтачке е) Програма о начину коришћења новчаних
средстава прикупљених на основу прихода од посебних
водних накнада, број рачуна 5651624300000281 („Сл.
гласник општине Бијељина”, бр. 19/08).
IV

За предметну јавну набавку спровешће се
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о
набавци.

За предметну јавну набавку спровешће се
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о
набавци са ДОО”Патриот” Бијељина , на основу члана
16., a y вези са чланом 49. Закона о професионалној
рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању
инвалида („Сл. гласник РС”,бр.98/04).

V

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити 08.08.2008.године.

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.08.2008.године, а крајњи рок
завршетка је до 18.08.2008.године.

IV
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VI

VII

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

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

VII

VIII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број:02-404-214/08
Бијељина,
Датум, 28. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број:02-404-216/08
Бијељина,
Датум, 29. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -02-п2/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-21-а1/07

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 02-п2/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП-21-а1/07

II

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
јавна набавка роба: Набавка горива за гријање (лож уље)
за потребе Административне службе општине Бијељина
током 2008. и 2009лодине III Предвиђени максимални
износ БРУТО средстава за реализацију јавне набавке је
95.000,00 КМ (буџет 2008.године: 25.000,00 КМ,буџет
2009. године: 7О.О.00,00 KM).

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова: Извођење
непредвиђених радова у склопу изградње улице која
повезује ул. Рачанска са ул. Кнез Иво од Семберије
Анекс I Уговора бр. 02-404-202/07 од 24.10.2007. године

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Трошкови горива за гријање, број
потрошачке јединице: 0005240, економски код: 613 500 .
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени
поступак за оквирни споразум.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 25.09. 2008.године, а крајњи рок
завршетка је 31.12. 2009.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 168.407,23 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 821 600.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања
обавјештења.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити одмах након окончања поступка , а крајњи рок
завршетка је 30 радних дана.
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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 Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-217/08
Бијељина,
Датум, 29. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

04. 08. 2008.

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:02-404-215/08
Бијељина,
Датум, 29. 07. 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
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ Начелник општине доноси:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -28-п1/08
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 28-п1/08
II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће
се јавна набавка роба: Набавка рачунарске опреме и
лиценцираног софтвера, фотокопир апарата, дигиталних
бапарата током 2008.године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 9О.О.00,00 KM односно
НЕТО 76.923,08 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Набавка опреме за Адмистративну службу
и Скупштину, број потрошачке јединице: 0005240,
економски код: 821 300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће
поновљени отворени за оквирни споразум.

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити од 15.09.2008, а крајњи рок завршеткаје
31.12.2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ДД-н -05/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ДД -н- 05/08
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка роба: Набавка канцеларијског
и другог намјештаја за потребе Дома културе у ЈањиБијељина
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 3О.О.00,00 KM односно
НЕТО 25.641,03 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства Министарства за избјегла и
расељена лица РС, Грант 7.2. у износу од 2О.О.00,00
KM и средства из буџета општине-буџетска ставка:
Реконструкција културних установа, број потрошачке
јединице: 0005210, економски код: 821 614 у износу од
1О.О.00,00 KM.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев без објављивања обавјештења о
набавци.

04. 08. 2008.
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V

IV

Крајњи рок за завршетак радова је 10 календарских
дана од дана потписивања уговора.

За предметну јавну набавку спровешће се
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања
обавјештења.

VI

V

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити одмах након окончања поступка .

VII

VI

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

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

VIII

VII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број:02-404-222/08
Бијељина,
Датум, 01. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број:02-404-223/08
Бијељина,
Датум, 01. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга Општине Бијељина”, број: 01/07) , Начелник општине
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), д о н о с и:
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр.СКП-н-1-а1/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: СКП-н-1-а1/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка роба: Набавка
непредвиђених материјала (роба) за изградњу ограде
православног гробља и терена за мали фудбал у МЗ
Јања Анекс I Уговора бр.02-404-47/08 од 15.04.2008.
године

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СО-02/08
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци а која се односи на јавну набавку услуга :
Директни телевизијски преноси свечаних сједница СО-е
Бијељина поводом Славе општине и Дана општине
Бијељина у 2008.години
•

Д.О.О. “АСТРА МЕДИА” Бијељина

•

Д.О.О. “РТВ БН” Бијељина

III

II

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 5.912,00 KM.

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да све пристигле понуде испуњавају тражене услове
из тендерске документације.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170,
економски код: 613 300.

III
Комисија је извршила вредновање на основу
критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде за оба лот-а на следећи начин:
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р.бр.

Назив или шифра понуђача

Вриједност понуде
(KM)

1.

Д.О.О. “АСТРА МЕДИА” Бијељина

4.680,00 KM

2.

Д.О.О. “РТВ БН” Бијељина

16.380,00 KM

IV
Након извршеног вредновања изабрани су
најповољнији понуђачи за предметне радове изабран је
следећи понуђач:
Д.О.О. “АСТРА МЕДИА” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
4.680,00 KM
V
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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-189/08
Бијељина,
Датум, 28. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

04. 08. 2008.
II

Изабрани најповољнији понуђач ДОО „АСТРА
МЕДИА” својим обавјештењем број: 01-80/08. од
31.07.2008.године одустаје од поступка, јер ће тражене
услуге пружати на основу Оквирног споразума број:02641-4/07 од 05.04. 2007. године те је у складу са чланом
39. став 2 Закона о јавним набавкама БиХ. изабран
другопласирани понуђач Д.О.О. „РТВ БН” БИЈЕЉИНА
са понуђеном бруто цијеном у износу од: 16.380,00 KM.
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени пригову 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
биће објављена у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-189/08
Бијељина,
Датум, 28. 07. 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
Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника
у поступку јавне набавке број ОП-04-а1/08
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07) , Начелник општине
д о н о с и:

I

У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка
без додатног објављивања обавјештења о
О Д Л У КА
набавци а која се односи на јавну набавку радова:
о измјени Одлуке о резултатима окончаног
„Непредвиђени и накнадни радови на рестаурацији
поступка јавне набавке и избору најповољнијег
уличних фасада са постављањем декоративног
понуђача у поступку јавне набавке број
освјетљења на згради општине Бијељина на Тргу Краља
CO 02/08 (број:02-404-189/08, од 28. 07. 2008.)
Петра I Карађорђевића у Бијељини Анекс I Уговора
бр.02-404-36/08
од 05.05.2008.године, сходно Закону о
I
јавним набавкама, понуду је доставио следећи понуђач:
- ДОО “БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина
У члану IV поменуте Одлуке умјесто најповољнијег
понуђача Д.О.О. „АСТРА МЕДИА” Бијељина, стајаће:
II
Д.О.О. „РТВ БН” БИЈЕЉИНА
= 16.380,00 KM

Након
разматрања
достављене
понуде
установљено је да иста испуњава опште и посебне услове

04. 08. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

тражене тендерском документацијом. Након извршеног
вредновања а на основу критеријума дефинисаног
као најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
оцјењено је да је најповољнији понуђач за предметне
услуге следећи:
ДОО “БУК-ПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
37.912,68 KM
III
Против ове одлуке дозвољено је да се 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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-201/08
Бијељина,
Датум, 28. 07. 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 РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број КН-н-02 (6 лотова)/08
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења која
се односи на јавну набавку 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
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Лот 6: Изградња спортског терена за баскет у МЗ
”Даздарево”
За Лот 1: Изградња спортских терена за одбојку
и баскет у МЗ ”Суво Поље” у Доњем Сувом Пољу ,
понуде су доставили следећи понуђачи:
•
Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина
•
А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
•
Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
Лот 2: Изградња спортског терена за одбојку у
МЗ ”Доња Буковица”-засеок Главичорак, понуде су
доставили следећи понуђачи:
•
Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина
•
А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
•
Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
За Лот 3: Изградња спортског терена за рукомет
у МЗ ”С. Чађавица”- Жестик, понуде су доставили
следећи понуђачи:
•
Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина
•
А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
•
Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
За Лот 4: Изградња спортског терена за кошарку у
МЗ ”Јоховац”, понуде су доставили следећи понуђачи:
•
Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина
•
А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
•
Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
За Лот 5: Изградња спортског терена за одбојку у
МЗ ”Голо Брдо” понуде су доставили следећи понуђачи:
•
Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина
•
А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
•
Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
1
За Лот 6: Изградња спортског терена за баскет у
МЗ ”Даздарево”
•
Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина
•
А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
•
Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају у
потпуности све пристигле понуде.
На основу критеријума - најнижа цијена
одговарајуће понуде извршено је вредновање и сачињена
ранг листа на следећи начин:
Лот 1:
Назив понуђача

РАНГ

Лот 3: Изградња спортског терена за рукомет у МЗ
”С.Чађавица”- Жестик

Вриједност понуде
са ПДВ-ом

А.Д. “Бијељинапут”, Бијељина

12.472,69 KM

1.

Лот 4: Изградња спортског терена за кошарку у МЗ
”Јоховац”

Д.О.О. “Радиша”, Бијељина

15.002,51 KM

2.

Лот 5: Изградња спортског терена за одбојку у МЗ
”Голо Брдо”

Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина

15.083,92 KM

3.
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Лот 2:
Назив понуђача

Вриједност понуде са
ПДВ-ом

РАНГ

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

7.378,61 KM

1.

Д.О.О. “Радиша”, Бијељина

9.724,71 KM

2.

Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина

10.117,41 KM

3.

Назив понуђача

Вриједност понуде са
ПДВ-ом

РАНГ

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

29.137,39 KM

1.

Д.О.О. “Радиша”, Бијељина

35.002,54 KM

2.

Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина

40.492,48 KM

3.

Назив понуђача

Вриједност понуде са
ПДВ-ом

РАНГ

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

15.689,11 KM

1.

Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина

18.224,16 KM

2.

Д.О.О. “Радиша”, Бијељина

18.287,20 KM

3.

Назив понуђача

Вриједност понуде са
ПДВ-ом

РАНГ

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

6.854,59 KM

1.

Д.О.О. “Радиша”, Бијељина

8.626,34 KM

2.

Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина

8.647,36 KM

3.

Лот 3:

Лот 4:

Лот 5:

04. 08. 2008.

За Лот 1: Изградња спортских терена за одбојку и
баскет у МЗ”Суво Поље” у Доњем Сувом Пољу
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
12.472,69 KM
За Лот 2: Изградња спортског терена за одбојку у
МЗ”Доња Буковица”-засеок Главичорак
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
7.378,61 KM
За Лот 3: Изградња спортског терена за рукомет у
МЗ ” С.Чађавица”- Жестик
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
29.137,39 KM
За Лот 4: Изградња спортског терена за кошарку у
МЗ ”Јоховац”
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
15.689,11 KM
За Лот 5: Изградња спортског терена за одбојку у
МЗ ”Голо Брдо”
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
6.854,59 KM
За Лот 6:Изградња спортског терена за баскет у
МЗ”Даздарево”
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
5.074,63 KM
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.

Лот 6:

V

Назив понуђача

Вриједност понуде
са ПДВ-ом

РАНГ

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

5.074,63 KM

1.

Д.О.О. “Радиша”, Бијељина

6.307,85 KM

2.

Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина

7.530,71 KM

3.

III
Ha основу извршеног вредновања оцијењено је да
је најповољнији понуђач следећи:

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-184/08
Бијељина,
Датум, 25. 07. 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

04. 08. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

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- 02/08
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V

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-195/08
Бијељина,
Датум, 25. 07. 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 радова :
Изградња јавне расвјете вањског уређења платоа испред
зграде општине Бијељина, сходно Закону о јавним
набавкама, понуде су доставили следећи понуђачи:
• Д.O.O.”KLAUS LEHMANN GMBH”, Грачаница
• Д.O.O.”WORK”, Дијелови - Бијељина
• Д.О.О.”КОНРАМ”, Доњи Рахић - Брчко Дистрикт
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:

р. бр.

Назив или шифра понуђача

Вриједност
понуде (KM)

1.

Д.O.O. ”WORK”, Дијелови-Бијељина

48.309,30 KM

2.

Д.О.О. ”КОНРАМ”, Доњи Рахић-Брчко
Дистрикт

57.213,00 KM

3.

Д.О.О. ”KLAUS LEHMANN GMBH”,
Грачаница

62.829,00 KM

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за радове
из члана I :
D.O.O. “WORK”, Дијелови-Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
48.309,30 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.

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
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 РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП -23 (5 лотова)/08
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку радова:
Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева на
подручју општине Бијељина у току 2008. године:
Лот 1 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева - западни дио општине Бијељина
Лот 2 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева - југоисточни дио 1 општине
Бијељина
Лот 3 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева - сјевероисточни дио општине
Бијељина
Лот 4 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева - југоисточни дио 2 општине
Бијељина
Лот 5 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева - сјеверни дио општине Бијељина
За све лотове понуде су доставили следећи
понуђачи:
•
Д.О.О. “ОМЕГА CM.”, Јоховац
•
Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ”, Бијељина
•
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
•
Д.О.О.”БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
понуде.
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III

Комисија је на основу критеријума који је исти за
све Лот-ове а дефинисан као најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршила вредновање на следећи
начин:
За Лот 1:
ДОО”Омега CM.” Јоховац

84.052,80 KM

ДОО”ПГП Градитељ”,Бијељина

98.490,60 KM

АД “Бијељина пут” Бијељина

101.258,35КМ

ДОО”Бук промет” Бијељина

112.834,80КМ

и оцјењено је даје
ДОО”Омега CM”, Јоховац.

најповољнији

понуђач

За Лот 2:
ДОО”Омега CM.” Јоховац

44.097,30КМ

АД “Бијељина пут” Бијељина

80.601,30КМ

ДОО “ПГП Градитељ”, Бијељина

87.995Ј0КМ

ДОО “Бук промет” Бијељина

99.742,50КМ

и оцјењено је даје
ДОО”Омега CM”, Јоховац.

најповољнији

понуђач

За Лот 3:
ДОО”Омега CM.” Јоховац

65.321,10KM

АД “Бијељина пут” Бијељина

68.515,49КМ

ДОО “ПГП Градитељ”, Бијељина

73.908,90КМ

ДОО “Бук промет” Бијељина

89.130,60КМ

04. 08. 2008.

и оцјењено је да је најповољнији понуђач АД
“Бијељина пут”, Бијељина
IV
За Лот 1 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - западни дио општине Бијељина, оцјењено
је да је најповољнији понуђач за поменуте радове:
Д.О.О. “ОМЕГА CM”, ЈОХОВАЦ,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
84.052,80 KM
За Лот 2 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - југоисточни дио 1 општине Бијељина,
оцјењено је да је најповољнији понуђач за поменуте радове:
Д.О.О. “ОМЕГА CM”, ЈОХОВАЦ,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
44.097,30 KM
За Лот 3 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - сјевероисточни дио општине Бијељина,
оцјењено је да је најповољнији понуђач за поменуте радове:
Д.О.О. “ОМЕГА CM”, ЈОХОВАЦ,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
65.321,10 KM
За Лот 4 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - југоисточни дио 2 општине Бијељина,
оцјењено је да је најповољнији понуђач за поменуте радове:
Д.О.О. “ОМЕГА CM”, ЈОХОВАЦ,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
48.555,00 KM

ДОО”Омега CM.” Јоховац

48.555,00КМ

За Лот 5 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева - сјеверно дио општине Бијељина,
оцјењено је да је најповољнији понуђач за поменуте радове:
А.Д.”БИЈЕЉИНА ПУТ”,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
49.753,43 KM

АД “Бијељина пут” Бијељина

65.824,20КМ

V

ДОО “ПГП Градитељ”, Бијељина

69.500,44КМ

ДОО “Бук промет” Бијељина

93.085,20КМ

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.

и оцјењено је да је најповољнији понуђач ДОО
“Омега CM”, Јоховац
За Лот 4:

и оцјењено је да је најповољнији понуђач ДОО
“Омега CM”, Јоховац
За Лот 5:

VI

АД”Бијељина пут”Бијељина

49.753,43КМ

ДОО”ПШ Градитељ”Бијељина

54.990,00КМ

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

ДОО”Омега CM” Јоховац

57.739,50КМ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ДОО”Бук промет” Бијељина

66.268,80КМ

Број:02-404-165/08
Бијељина,
Датум, 01. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

04. 08. 2008.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
број: СО-04/08

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СО-н-01/08.
I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења
На преговарачки поступак без објављивања о набавци, а која се односи на набавку услуге
обавјештења за набавку услуга, која се односи на: :”Изнајмљивање бине са расвјетом и озвучењем за
Организација забавног програма са музичком групом потребе организације прославе Славе општине Бијељина
“Балканика” поводом Славе општине Бијељина, на град- и Дана општине Бијељина у 2008 години”, понуду је
ском тргу у Бијељини”, позвано је Удружење љубитеља доставио следећи понуђач:
етно музике “Балканика”, Београд, у складу са чланом
11. став 4 тачка а) подтачка 3 Закона о јавним набавка1. Д.О.О “ИМПЕРИО” Бијељина
ма БиХ.
II
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
Након разматрања понуде понуђача Удружење је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
љубитеља етно музике “Балканика”, Београд, документацијом, те је на основу наведеног критеријума
установљено је да иста испуњава услове тражене тен- - најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
дерском документацијом. Након вођења преговарачког извршено вредновање, и оцјењено да је најповољнији
поступка из члана I ове Одлуке, прихваћена је и изабра- понуђач:
на понуда:
Д.О.О “ИМПЕРИО” Бијељина
УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ЕТНО
= 20.000,00 KM
МУЗИКЕ “БАЛКАНИКА”, БЕОГРАД,
III
са понуђеном цијеном у нето износу од:
30.000,00 КМ
Против ове одлуке понуђач има право да поднесе
I

писмени приговор у року од пет дана од дана пријема
исте.

III

Против ове одлуке дозвољен је приговор који се
подноси у року од пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
Приговор се подноси писмено Начелнику општи- се изјавити и на записник код овог органа.
не, а може се изјавити и усмено на записник код овог
IV
органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-212/08
Бијељина,
Датум, 01. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
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:02-404-188/08
Бијељина,
Датум, 01. 08. 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),
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
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и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), ,број 32/07) и Закључка Скупштине општине Бијељина
број 01-013-34-1/07 од 12.12.2008. године, начелник
Начелник општине д о н о с и:
општине Бијељина р а с п и с у ј е :

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. ДД-32/08
I

У поступку јавне набавке радова путем
конкурентског поступка са додатним објављивањем
обавјештења о набавци, са називом јавне набавке радова
: Извођење радова на вањском уређењу око објекта Дома
културе у Јањи-Бијељина, понуде су доставили следећи
понуђачи:
•

ДОО “РАДИША” Бијељина

•

ДОО “АКВА-МОНТ” Бијељина

•

ДОО “ОЈЛЕ” Јања

•

АД „БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина

•

ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина
II

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ
ПРОЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
БИЈЕЉИНА
I
Расписује се јавни оглас за предлагање програма - пројеката омладинских организација и удружења
на подручју општине Бијељина за финансирање и
суфинансирање у складу са Закључком Скупштине општине Бијељина, а из буџета општине Бијељина са
буџетске ставке 614 300 - Пројекат „Омладинска политика„ у износу од 13.000,00 KM.
II
Средства се додјељују омладинским организацијама
и удружењима која су регистрована на подручју општине
Бијељина, чији су пројекти кандидовани за финансирање
или суфинансирање из буџета општине Бијељина, а
реализоваће се до краја календарске године.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације
Ш
не испуњавају понуде: ДОО “Аква монт”, ДОО
“Радиша”, АД “Бијељина пут”, ДОО „ПГП Градитељ”,
Средства планирана у буџету општине Бијељина за
док је понуђач ДОО “Ојле” приложио сву трежену ове намјене, расподјељују се у складу са Закључком број
документацију.
01-013-34-1/07 који је усвојен на 34. сједници Скупштине општине Бијељина, а односе се на рјешавање битних
III
питања из области омладинског организовања, а то су :
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. Здравље и рекреација,
1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ,
2. Образовање младих,
јер су цијене свих прихватљивих понуда значајно веће
3. Млади и култура.
од буџета уговорног органа.
IV

IV

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

Пројекти који се не могу пријавити , финансирати
или суфинансирати из ових буџетских средстава су:

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-191/08
Бијељина,
Датум, 01. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина„ број 5/05, 6/05
и 6/06), Одлуке о усвајању буџета општине Бијељина за
2008. годину („Службени гласник општине Бијељина„

•

пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, изградњи и

•

адаптацији објеката ,куповини опреме и
слично,

•

пројекти који се искључиво односе на
једнократне манифестације, као на

•

примјер конференције,округле столове ,
семинаре ,прославе годишњица,

•

излети и слично, осим у случајевима када
су наведене активности дио трајног

•

и свеобухватнијег пројекта,

•

организације чија се дјелашост финансира
посебним прописима и за које су

•

предвиђена посебна средства у буџету општине Бијељина.
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Организације и удружења подносе пријаве на
О резултатима конкурса за избор најповољнијег
јавни оглас на образцу за пријаву који прописује пројекта, сви учесници ће бити обавјештени писменим
Комисија за расподјелу средстава намјењених омладин- путем.
ским пројектима.
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ
Уз пријаву се прилаже :
СЕ НЕЂЕ РАЗМАТРАТИ!
1.

Рјешење о регистрацији код Основног суда у
Бијељини (овјерена копија),

2.

Индентификациони број из регистра пословних субјеката (овјерена копија),

3.

Кратак опис организације са подацима о предходно реализованим програмима / пројектима,

4.

Пројекат. којим удружење конкурише за
додјелу средстава (Образац за кандидовање
програма / пројкта),

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-54-21/08
Бијељина,
Датум, 28. 07. 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), члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине
5. Доказ да је удружење обезбиједило дио сред- Бијељина за 2008. годину (“Службени гласник општине
става из других извора за пројекат ако тражи Бијељина”, број: 32/07), члана 2. тачка 4. и члана
6. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве
суфинансирање,
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 21/08),
6. Изјава овлашћеног лица да није добила сред- извјештаја и приједлога Комисије Административне
ства од другог донатора за пројекат или дио службе општине Бијељина за процјену настале штете од
пројекта којим аплицира на јавни оглас,
елементарних непогода на грађевинским објектима, број:
7. Удружења којима су додјељена средства 02-85-23/08 од 24. јула 2008. године за санацију настале
за финансирање омладинских пројеката у штете након пожара на стамбеном објекту Ранкић Саве
предходној години, дужна су приложити нара- из Глоговца, Начелник општине Бијељина дана 25. јула
тивни и финансиски извјештај о реализацији 2008. године, д о н и о је сљедећи
пројекта / програма уколико то раније нису
учинила.
ЗАКЉУЧАК
VI

1.

Одобравају се финансијска средства у укупном
износу од 16.937,00 KM (шеснаестхиљададе
ветстотинатридесетседам и /00 KM), Ранкић
Сави из Глоговца, ЈМБГ 1109971180892, на
име помоћи за санацију штете на стамбеном
објекту насталу након пожара дана 17. јула
2008. године.

2.

Одобрена средства дозначити са позиције
“средства намијењена за буџетску резерву,
економски код 614800”, на жиро рачун
именованог, број: 555-001-83118794-32 код
Нове банке Бијељина.

3.

Овај Закључак ће се реализовати даном
доношења, а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Бијељина”.

Поред критеријума и услова из тачке 3 и 4 овог
конкурса, апликанти су обавезни доставити уговор о суфинансирању и испунити пријавни образац за
суфинансирање за дио трошкова у реализацији пројекта.
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине
општине Бијељина, соба број 17.
VI
Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина“.
Пријаве на јавни оглас са потребном
документацијом, у запечаћеној коверти предати у писарници Административне службе општине Бијељина
или слати путем поште на адресу:
Република Српска
Администратвна служба општине Бијељина
Краља Петра Првог Карађорђевића 1
Комисија за расподјелу средстава за финасирање
пројеката омладинских организација и других облика
омладинског организовања, са назнаком:
HE OTBAPAJ !

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-014-1-668/08
Бијељина,
Датум, 25. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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