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БРОЈ 6/2008

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи формирати доношењем посебног ријешења.
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
VIII
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД-н -1/08

Број: 02-404-58/08		
Бијељина, 		
Датум, 19.02.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД -н-1/08
На основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
вршиће се јавна набавка радова: Изградња АБ темељне БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
конструкције и тампонског слоја као подлоге за члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
вјештачку траву
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
III
II

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за реализацију јавне набавке је 15.726,50 КМ односно
БРУТО 18.400,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Школски спорт, број потрошачке јединице:
0005210, економски код: 614 300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев без објављивања обавјештења о
набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 25.02.2008.године, а крајњи рок
завршетка је 29.02.2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијенатехнички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ИП -03/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ИП - 03/08
II
За потребе Одјељења за инспекцијскњ послове,
вршиће се јавна набавка услуга: Извршење рјешења
урбанистичко-грађевинске инспекције о уклањању
мањих незаконито изграђених објеката (ограде, гараже
и сл.)
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 15.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Трошкови инспекцијских узорака, извршење
рјешења контролних органа, број потрошачке јединице:
0005220, економски код: 613 900.
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IV

IV

За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.

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

V

Крајњи рок завршетка послова је 31.12.2008.
године.

VI

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

VII

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

VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-72/08		
Бијељина, 		
Датум, 04.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

V
Предвиђени
почетак
реализације
уговора
има се обавити најкасније од 20.03.2008.године,
а крајњи рок завршетка је 20.04. 2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-73/08		
Бијељина, 		
Датум, 04.03.2008. године

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -н-3/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - н-3/08
II

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД-19-а1/07

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова: Уређење
некатегорисаног пута (израда пропуста, ископ путних
канала и пошљунчавање) у МЗ Бјелошевац

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД-19-а1/07

III

II

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 11.000,00 КМ.
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.

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

I

Извођење непредвиђених и вишкова радова на
реконструкцији и санацији Дома културе у Јањи Анекс I
Уговора бр.02-404-216/07 од 09.10.2007.године

07. 03. 2008.
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III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 56.500,00 КМ односно
НЕТО 48.290,60 КМ.
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
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања
обавјештења.

1. ДОО “ГЕОАСТОР” БАЊА ЛУКА
2. ДОО “ГЕО-ЦЕНТАР” БАЊА ЛУКА
3. ДОО „ГЕОКИНГ” ДОБОЈ

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

40.131,00 КМ
34.866,00 КМ
37.908,00 КМ

II
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да исте испуњавају услове из тендерске
документације. Након извршеног поступка врједновања,
а на основу критеријума -најнижа цијена, оцијењено
да је најповољнији понуђач за набавку услуга из
претходног става следећи:
ДОО „ГЕО-ЦЕНТАР” БАЊА ЛУКА

34.866,00 КМ

III

V
Рок за завршетак посла је четрнаест календарских
дана од дана увођења у посао.
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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
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-76/08		
Бијељина, 		
Датум, 07.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-404-32/08		
Бијељина, 		
Датум, 03.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број: ПУ 01/08.

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број: ПП 04/08.

I

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
У поступку јавне набавке путем конкурентског
поступка без додатног објвљивања обавјештења о поступка без додатног објвљивања обавјештења о
набавци а која се односи на јавну набавку услуга: набавци а која се односи на јавну набавку радова:
„Израда дигиталних ортофото планова за подручје „Извођења радова на санацији моста на ријеци Лукавац
општине Бијељина”, сходно Закону о јавним набавкама, у Буковици Доњој”, сходно Закону о јавним набавкама,
понуде су доставили следећи понуђачи:
понуду су доставили следећи понуђачи:
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1. ДОО “БУК ПРОМЕТ” БИЈЕЉИНА
9.222,60 КМ
2. ДОО „ГРАДИТЕЉ” БИЈЕЉИНА
10.138,20 КМ
3. ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ” Д. Трнова 10.846,20 КМ

07. 03. 2008.
II

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације.
Након извршеног поступка врједновања, а на основу
II
критеријума -најнижа цијена, оцијењено да је
Након
разматрања
приспјелих
понуда најповољнији понуђач за набавку роба из претходног
установљено је да исте испуњавају услове из тендерске става следећи:
документације. Након извршеног поступка врједновања,
1) ДОО “ЛЕДЕР” БИЈЕЉИНА
23.265,00 КМ
а на основу критеријума -најнижа цијена, оцијењено
III
да је најповољнији понуђач за набавку радова из
претходног става следећи:
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
ДОО “БУК ПРОМЕТ” БИЈЕЉИНА 9.222,60 КМ
има право да поднесе писмени пригову року од пет дана
од дана пријема исте.
III
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача се изјавити и на записник код овог органа.
има право да поднесе писмени пригову року од пет дана
IV
од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
се изјавити и на записник код овог органа.
објављена у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.
IV
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
НАЧЕЛНИК
а
биће
објављена
у
“Службеном
гласнику Број: 02-404-43/08		
Бијељина, 		
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
општине Бијељина”.
Датум, 03.03.2008. године
Мићо Мићић с. р.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-39/08		
Бијељина, 		
Датум, 03.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број: ОП 26/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
поступка са додатним објвљивањем обавјештења
о набавци а која се односи на јавну набавку роба:
„Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина за потребе
јавне кухиње општине Бијељина током 2008 године”,
сходно Закону о јавним набавкама, понуду је доставио
следећи понуђач:
1) ДОО “ЛЕДЕР” БИЈЕЉИНА

23.265,00 КМ

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ОП- 17/08
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку услуга: „Прање
службених аутомобила Административне службе
општине Бијељина током 2008. године”, понуде су
доставили следећи, понуђачи:
1. ДОО “Дуња” Бијељина
2. СЗР “Голф” Бијељина

5265,00 КМ
3750,00 КМ

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације

07. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

испуњавају све понуде, гдје је након извршеног
поступка вредновања, а на основу критеријума: најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде утврђено да је
најповољнији понуђач:
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АД “Предузеће за поштански саобраћај
“Бања Лука, РЈ Бијељина =56.000,00 КМ
(40.000 пошиљки х јединична цијена 1,40КМ
=56.000,00КМ)
III

СЗР “Голф” Бијељина
III
Против ове одлуке , сваки од понуђача има право
приговора у року од пет дана од дана пријема исте.

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

IV

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

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

IV

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-44/08		
Бијељина, 		
Датум, 07.03.2008. 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: 02-404-38/08		
Бијељина, 		
Датум, 06.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-43/08
I

У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на набавку услуга: “Дистрибуција рјешења
о коришћењу градског грађевинског земљишта и
комуналне накнаде, као писмене препоручене пошиљке
са повратницом, на подручју општине Бијељина током
2008. године” понуду је доставио понуђач:
1. АД “Предузеће за поштански саобраћај”
Бања Лука, РЈ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,
гдје је након и проведеног преговарачког поступка,
утврђено да је најповољнији понуђач:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-38/08
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку радова: ‘Припремни
радови за изградњу јавне расвјете у ул. Професора
Бакајлића, понуде су доставили следећи, понуђачи:
1.
2.
3.

ДОО „Телрад” Бијељина
ДОО „Спарк” Хасе-Бијељина
ДОО „Телефонија” Добој

=8.457,78 КМ
=9.289,10 КМ
=9.363,87 КМ

4.

Понуда понуђача ДОО „Д Струја” Бијељина,
није вреднована јер није комплетна и није
у складу са тендерском документацијом.
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II

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
све понуде осим ДОО „Д Струја” Бијељина, гдје је
након извршеног поступка вредновања а на основу
критеријума: најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, утврђено да је најповољнији понуђач:

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,
гдје је након извршеног поступка вредновања а на основу
критеријума: најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, утврђено да је најповољнији понуђач :

ДОО „Телрад” Бијељина

=8.457,78 КМ

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: 02-404-24/08		
Бијељина, 		
Датум, 05.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ДОО „Д Струја” Бијељина

=9.421,00 КМ

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: 02-404-21/08		
Бијељина, 		
Датум, 05.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-39/08

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ДД-н-1/08
I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о
У поступку јавне набавке путем конкурентског набавци, а која се односи на набавку радова: Изградња
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о АБ темељне конструкције и тампонског слоја као
набавци, а која се односи на набавку радова: Измјештање подлоге за вјештачку траву, понуде су доставили
10 КВ кабла испод ободног канала Лугови-МЗ Јања, следећи, понуђачи:
понуду је доставио понуђач:
1. ДОО “Радиша” Бијељина
18.238,23 КМ
2. ДОО “Градитељ”’ Бијељина
22.235,20 КМ
1. ДОО „Д Струја” Бијељина
=9.421,00 КМ
3. ДОО “Бук промет” Бијељина 19.132,31 КМ
I

07. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације
испуњавају све понуде, гдје је након извршеног
поступка вредновања а на основу критеријума: најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, утврђено да је
најповољнији понуђач :
ДОО “Радиша” Бијељина

=18.238,23 КМ

III
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За Лот 1:
1. ДОО „Технички институт” Бијељина
=66.575 (упоредна вриједност)
2.

ДД „Рударски институт” Тузла
=369.920 (упоредна вриједност)

За Лот 2:
1. „Гео Ново” Источно Сарајево
=16.550 (упоредна вриједност)

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

2.

ДОО „Гис инжењеринг” Брчко
=13.965 (упоредна вриједност)

3.

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

ДОО „Геоматик” Бијељина
=10.260 (упоредна вриједност)

4.

Понуда понуђача, ДОО „Монтинг студио”
Београд - није вреднована, јер исти не посједује
Рјешење о испуњености услова за обављање
стручних послова, издату од Републичке
управе за геодетске и имовинско правне
послове Бања Лука. (На основу члана 47.
Закона о премјеру и катастру непокретности,
стручни надзор над геодетским предузећима и
геодетским радњама и пословима из члана 4.
став 4., врши Републичка управа за геодетске
и имовинско правне послове Републике
Српске, као и контролу и провјеру квалитета
извођења свих врста радова и примјену
прописа, стандарда и техничких норматива).

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-58/08		
Бијељина, 		
Датум, 05.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
На основу члана 72. Закона о лаокалној је да услове из тендерске документације испуњавају
самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), све понуде осим ДОО „Монтинг студио” Београд, гдје
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник је након извршеног поступка вредновања а на основу
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и критеријума: најнижа цијена технички задовољавајуђе
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга понуде, утврђено да је најповољнији понуђач за:
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :
За Лот 2:
ДОО „Геоматик” Бијељина
ОДЛУКУ
= 10.260 (упоредна вриједност)

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ЈНИН-02-07
I

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума, а која
се односи на набавку услуга: Геомеханичка испитивања
тла и геодетска снимања и мјерења на локацијама са
подручја општине Бијељина током 2008. године, шифра
ЈНИН-02/07 и то: Лот1: Геомеханичка испитивања тла
током 2008. године на локацијама са подручја општине
Бијељина Лот2: Геодетска мјерења и снимања тла
током 2008. године на локацијама са подручја општине
Бијељина, понуде су доставили следећи, понуђачи:

За Лот 1:
Поступак се ОБУСТАВЉА, на основу члана
12. став 1. тачка б, подтачка 4., јер је број примљених
прихватљивих понуда мањи од три и не обезбјеђује
стварну конкуренцију.
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.
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IV

На основу члана 43. а у вези са чланом 40. и чланом
72. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”. 118/05) и члана 51. а у вези са чланом 49. и чланом 69.
став 2. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник
општине Бијељина дана 04. марта 2008. године д о н и о
Број: 02-404-353/07		
НАЧЕЛНИК
Бијељина, 		
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
је следећу
Датум, 05.03.2008. године

Мићо Мићић с. р.

НАРЕДБУ
I

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

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.ОП-27/08
I
У поступку јавне набавке роба: ”Набавка печења
и остале готве хране за потребе административне
службе општине Бијељина током 2008. године ”путем
конкурентског захтјева са додатним објављивањем
обавјештења о набавци, понуду је доставио следећи
понуђач:
СУР БИФЕ “ БУТЛЕР” БИЈЕЉИНА 24.870,00 КМ

У циљу обезбјеђења ефикасног рада Одјељења за
просторно уређење Администартивне службе општине
Бијељина и довођења поступака рјешавања захтјева
који се налазе у раду код овог Одјељења, у законом
прописане рокове, предузеће се следеће мјере:
1.

Извршити попис свих предмета који нису
ријешени у року од 60 дана од дана подношења
захтјева,

2.

Предузети све потребне мјере да се предмети
из тачке 1. хитно рјешавају и да се у истима
донесу одговарајући управни акти из
надлежности, у складу са законом и другим
прописима и у року за извршење ове Наредбе.
II

Мјере из тачке I ове Наредбе не односе се на
предмете који су формирани по основу захтјева за
легализацију бесправно изграђених објеката.
III

Вршилац
за просторно
организационе
и
Након разматрања приспјеле понуде установљено
а
о
предузетом
је да иста испуњава услове из тендерске документације,
али је цијена прихватљиве понуде значајно већа од општине.
буџета уговорног органа.
II

III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ.
IV
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор овом органу у року од
пет дана од дана пријема исте.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-45/08		
Бијељина, 		
Датум, 04.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

дужности
начелника
Одјељења
уређење предузеће све потребне
друге мјере за извршење ове Наредбе,
редовно ће извјештавати Начелника
IV

Вршилац дужности начелника Одјељења за
просторно уређење и шефови одсјека у овом Одјељењу
ће извршити анализу узрока заостатака/неблаговременог
рјешавања по захтјевима и, у свим оним случајевима
у којима установе да постоји одговорност за повреду
радне дужности запосленог, покренуће дисциплински
поступак против одговорног службеника, у складу са
законом и Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности службеника јединице локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 37/05).
V
За извршење ове Наредбе непосредно су одговорни
вршилац дужности начелника Одјељења за просторно
уређење као и сви општински службеници запослени у
овом Одјељењу.

07. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
VI

Рок заизвршење ове Наредбе је 60 (шездесет) дана,
почев од 05. марта 2008. године.
VII
Ову Наредбу објавити у “Службеном гласнику
општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-6/08		
Бијељина, 		
Датум, 04.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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