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ГОДИНА XLIV
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20. мај 2008. ГОДИНЕ

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -н-10/08
I

БРОЈ 14/2008
VII

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-140/08
Бијељина,
Датум, 16. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - н-10/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга:
Израда пројектно техничке документације за
изградњу сепаратора уља и масти у сврху рјешавања
механичког пречишћавања сливних отпадних вода са
саобраћајних површина на II фази обилазног пута око
града Бијељине
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 15. 000,00 KM.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. БиЗ -н-01/08
I

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: пројекти за заобилазницу-кредит, број
потрошачке јединице: 0005170, економски код: 821 500.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: БиЗ -н-01/08

IV

II

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

За потребе Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту, вршиће се јавна набавка радова:

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније до 10. 06. 2008. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

Пројектовање и изградња вишепородичног
монтажног стамбеног објекта за смјештај породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 110. 000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за рјешавање стамбених питања
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борачке категорије становништва, број потрошачке
јединице: 0005180, економски код: 615 200.
IV
За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

набавку

спровешће

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 10. 07. 2008. године, а крајњи рок
завршетка је 10. 08. 2008. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

20. 05. 2008.
III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 15. 000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за рјешавање стамбених питања
борачке категорије становништва, број потрошачке
јединице: 0005180, економски код: 615 200.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V

VII

Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити одмах по закључењу уговора, a крајњи рок
завршетка је 01. 07. 2008. године.

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

VI

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-144/08
Бијељина,
Датум, 20. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. БиЗ -н-02/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: БиЗ -н-02/08
II
За потребе Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту, вршиће се јавна набавка радова:
Изградња темеља за монтажу вишепородичног
стамбеног објекта

Број: 02-404-143/08
Бијељина,
Датум, 20. 05. 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 РАДОВА бр. БиЗ -н-07/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: БиЗ -н-07/08
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Службени гласник Општине Бијељина
II

За потребе Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту, вршиће се јавна набавка радова:
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и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

Санација приземних монтажних објаката за
смјештај породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида у Амајлијама

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. СКП -н-04-п1/08

III

I

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 18. 000,00 KM.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - н-04-п1/08

Финансијска средства за санацију ових објаката
обезбједиће, након проведеног поступка јавне набавке,
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
Републике Српске.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова:
Одводња површинских вода
добровољачке гарде у Бијељини

IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити одмах по закључењу уговора, a крајњи рок
завршетка је 01. 07. 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: 02-404-145/08
Бијељина,
Датум, 20. 05. 2008. године

II

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

у

ул

Српске

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 27. 500,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170,
економски код: 613 300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев без објављивања обавјештења о
набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01. 06. 2008. године, а крајњи рок
завршеткаје 01. 08. 2008. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача биће исказани у посебном
дијелу тендерске документације.
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”.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-142/08
Бијељина,
Датум, 20. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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20. 05. 2008.

VIII
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
објавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
Број: 02-404-137/08
НАЧЕЛНИК

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. ДД -24-п1/08

Бијељина,
Датум, 13. 05. 2008. године

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 24-п1/08

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
II
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
вршиће се јавна набавка радова:
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
Извођење радова на вањском уређењу око објекта
Центра за високо образовање у Бијељини
III

Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за реализацију јавне набавке је 598. 290,60 KM, односно
БРУТО 700.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Инвестиције у високошколске установе, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 210.
IV
За предметну јавну набавку спровешће
ПОНОВЉЕНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

се

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
бр. СКП -01-п1/08
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП -01-п1/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга:

V

Одржавање кишне канализације у граду Бијељина
и насељеном мјесту Јања за 2008. годину

Рок за извођење радова је 70 дана од дана увођења
извођача у посао.

III

VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 500.000,00 KM.

1. Понуђена цијена�����������������������������������������80 бодова

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

2.	 Рок извођења радова ���������������������������������10 бодова

IV

3. Начин плаћања ������������������������������������������10 бодова
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.

За предметну јавну набавку спровешће
ПОНОВЉЕНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01. 07. 2008. године, а крајњи рок
завршетка је 31. 03. 2009. године.

20. 05. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Број 14 - Страна 265

VI

IV

Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача биће исказани у посебном
дијелу тендерске документације.

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

VII

V

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

Предвиђени почетак реализације уговора је од јула
2008. године, а крајњи рок завршетка је 31. 12. 2008. го
дине.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-141/08
Бијељина,
Датум, 16. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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”.

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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВИ
бр. ИП -03-п1/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радови под редним
бројем: ИП - 03-п1/08
II
За потребе Одјељења за инспекцијске послове,
вршиће се јавна набавка радова:
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 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је:Трошкови инспекцијских узорака, извршење
рјешења контролних органа, број потрошачке јединице:
0005220, економски код: 613 900.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-139/08
Бијељина,
Датум, 16. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА бр. ДД-24/08
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка : Извођење радова на вањском уређењу
око објекта Центра за високо образовање, понуде су
доставили следећи понуђачи:
• Д. О. О. “БУК ПРОМЕТ” Бијељина
• А. Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина
• Д. О. О. “МД ПЕРИЋ КОМПАНИ” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено

Број 14 - Страна 266

Службени гласник Општине Бијељина

је да опште услове из тендерске документације
испуњавају све понуде.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер су цијене свих прихватљивих понуда значајно веће
од предвиђених буџетских средстава.
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 Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-66/08
Бијељина,
Датум, 12. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

20. 05. 2008.
II

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава опште услове из тендерске
документације.
III
Поступак се обуставља на основу члана 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 конкретни
уговор.
IV
Против ове одлуке, сваки од понуђача има право
приговора 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: 02-404-67/08
Бијељина,
Датум, 14. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
број СКП- 03-(4 лота)/08
I

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, за међународне разреде, а која се односи
на набавку услуга: „Одржавање-чишћење и прање
површина на подрујчу општине Бијељина”
Лот 1: Одржавање и чишћење јавних површина на
подручју општине Бијељина
Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила
Лот 3: Одржавање, чишћење и прање јавних површина
на подручју насељеног мјеста Јања
Лот 4: Прање јавних површина у граду Бијељина
понуду је доставио следећи, понуђач:
1) АД “КОМУНАЛАЦ” Бијељина

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр ДД-19/08
I
У поступку јавне набавке радова: ”Извођење
радова на реконструкцији и санацији школске сале и
вањских мокрих чворова у кругу ОШ Петар Кочић
у Броцу - Бијељина“ путем конкурентског захтјеваса
додатним објављивањем обавјештења о набавци, понуду
је доставио понуђач:
1) ДОО “АББ”Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,

20. 05. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

али цијена је значајно већа од средстава уговорног
,органа предвиђеним буџетом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ.
IV
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А. Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
49. 077,15 KM
III
Против ове одлуке дозвољен је приговор у року од
пет дана од дана пријема исте.

Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор овом органу у року од
пет дана од дана пријема исте.

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

V

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
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-124/08
Бијељина,
Датум, 20. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-404-120/08
Бијељина,
Датум, 14. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
самоуправи
(“Сл. гласник PC”, БРОЈ:101/04 и 42/05),
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
чллана
38.
Закона
о јавним набавкама БиХ (“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
41.
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 РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП - н- 7/08
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци а која се односи на јавну набавку радова :
Изградња приступног пута и ограде на мјесном гробљу
у М. З. ”Велика Обарска”, сходно Закону о јавним
набавкама, понуду је доставио следећи понуђач:
- А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да достављена понуда испуњава све услове тражене
тендерском документацијом. На основу критеријума
дефинисаног као најнижа цијена, оцјењено је даје
најповољнији понуђач за радове из члана I ове Одлуке
следећи:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-17/08
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, а која се односи на набавку радова: „Израда
и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на
подручју општине Бијељина до 01. 04. 2009. ”понуде су
доставили следећи, понуђачи:
1. ДОО ПГП “Градитељ” Бијељина �����64.425,93 КМ
2.	ДОО ”Бук промет” Бијељина�������������69.324,84 КМ
3. ”Бијељина пут“ АД Бијељина����������72.948,92 КМ
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерскедокументације
испуњавају све понуде, гдје је након извршеног
поступка вредновања, а на основу критеријума: најнижа
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цијена технички задовољавајуће понуде утврђено да је
најповољнији понуђач
1. ДОО ПГП “Градитељ”Бијељина ������� 64.425,93 КМ
III
Против ове одлуке, сваки од понуђача има право
приговора у року од пет дана од дана пријема исте.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

За Лот 2:
1. ДОО ”ОКТАН ПРОМЕТ” Бијељина
2.	 ДОО “НЕШКОВИЋ” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерскедокументације
испуњавају све понуде, гдје је након извршеног
поступка вредновања, а на основу критеријума: најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде утврђено да је
најповољнији понуђач за Лот 1:
ДОО “ОКТАН ПРОМЕТ” Бијељина

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-91/08
Бијељина,
Датум, 14. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

20. 05. 2008.

III
За Лот 2 број примљених прихватљивих понуда је
мањи од три и не обезбјеђује стварну конкуренцију,те се
поступак на основу члана 12. став 1. тачка б) подтачка 4.
обуставља.
IV
Против ове одлуке, сваки од понуђача има право
приговора у року од пет дана од дана пријема исте.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОП- 02(2 лота)-п1/08

V
Ова
Одлука
ступа
на
снагу
даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-92/08
Бијељина,
Датум, 14. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
У поступку јавне набавке путем поновљеног
отвореног поступка са закључивањем оквирног
споразума, а која се односи на набавку роба: „Набавка
погонског горива и пратећих погонских деривата за
потребе Административне службе општине Бијељина
током 2008. и 2009. године:
Лот 1: Набавка горива за моторна возила
Административне службе општине
Бијељина током 2008. и 2009. године
Лот 2: Набавка горива за гријање (лож уље) за
потребе Административне службе општине
Бијељина током 2008. и 2009. године,
понуде су доставили следећи, понуђачи:
За Лот 1:
1. ДОО ”ОКТАН ПРОМЕТ” Бијељина
2.	 ДОО “НЕШКОВИЋ” Бијељина
3. ДОО “ДЕСПОТОВИЋ” Бијељина

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ОП-13/08
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, са закључивањем оквирног споразума са
три понуђача, а која се односи на набавку услуга:

20. 05. 2008.
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„Пружање услуга ручка/вечере током 2008. године из
фонда репрезентације за госте, званичнике институција
и организација и другим лицима којима се указује
гостопримство у ресторанима на подручју општине
Бијељина “понуде су доставили следећи, понуђачи:
1. ДОО ”Борисгласс” Бијељина
2.	 СУР ”Ловац” Бијељина
3. ДОО “Глобус” Дворови
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 су
најповољнији понуђачи сви пријављени
1) ДОО “Борисгласс” Бијељина
2) СУР “Ловац” Бијељина
3) ДОО “Глобус” Дворови

I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без обавјештења о набавци, а која се односи
на набавку услуга: “Уређење излазно-улазних путних
праваца и обале канала Дашница на подручју града
Бијељина(кошење и чишћење дна канала), кошење
амброзије и одржавање градског парка”,
Лот 1: Уређење излазно- улазних путних праваца
и обале канала Дашница на подручју града
Бијељина(кошење и чишћење дна канала)
Лот 2: Кошење амброзије наподручју општине Бијељина
Лот 3: Одржавање градског парка
(кошење и грабање лишћа),
понуду за сва три лота доставио је позвани понуђач:
ДОО ”ПАТРИОТ” Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава опште услове из тендерске
документације и утврђено да је најповољнији понуђач:

III
Против ове одлуке, сваки од понуђача има право
приговора у року од пет дана од дана пријема исте.

ДОО “ПАТРИОТ” Бијељина
III

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-101/08
Бијељина,
Датум, 13. 05. 2008. године

Број 14 - Страна 269

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Против ове одлуке дозвољен је 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: 02-404-130/08
Бијељина,
Датум, 16. 05. 2008. године

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке
број: СКП-10 (3 лота)/08.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП 20/08
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Службени гласник Општине Бијељина
I

20. 05. 2008.
I

У поступку јавне набавке путем отвореног
У поступку јавне набавке путем конкурентског
поступка, а која се односи на набавку услуга: “Израда захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
и одржавање хоризонталне сигнализације на подручју набавци, а која се односи на набавку радова: “Одводња
општине Бијељина до 31. 12. 2008. године”понуду су атмосферских вода са раскрснице у Великој Обарској
доставили следећи понуђачи:
“понуду су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО “Бук Промет” Бијељина ���������87. 808,50 KM
2.	АД “Бијељина пут” Бијељина���������95. 968,08 KM
3. ДОО “Зворник Путеви” Зворник ��130.907,40 KM

1. АД “Бијељина пут” Бијељина����������16.086,59 KM
2.	ДОО “Хигра” Бијељина ������������������� 18.955,64 КМ
3. ДОО “Радиша” Бијељина ����������������� 15.539,59 КМ

II

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају услове из тендерске документације,
гдје је након проведеног вредновања, а на основу
критеријума за вредновање дефинисано као најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, утврђено да је
најповољнији понуђач:

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају услове из тендерске документације,
гдје је након проведеног вредновања, а на основу
критеријума за вредновање дефинисаног као најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, утврђено да је
најповољнији понуђач :

• ДОО “Бук Промет” Бијељина ���������87. 808,50 KM

• ДОО “Радиша” Бијељина ����������������� 15. 539,59КМ

III

III

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор 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.

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

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

IV

IV

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: 02-404-87/08
Бијељина,
Датум, 16. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-404-129/08
Бијељина,
Датум, 16. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04. и 42/05),
Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”, чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06. и 70/06.) и члана БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06. и 70/06.) и
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07.),
Начелник општине д о н о с и :
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 45/08

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП- 02/08

20. 05. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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I

I

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка а која се односи на набавку услуга:
“Одржавање јавне расвјете у граду Бијељини и осталим
насељеним мјестима на подручју општине Бијељина
током 2008”, понуде су доставили следећи, понуђачи:

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, а која се односи на набавку услуга: “Мјерење
аерозагађења и буке на подручју града Бијељина”,

ДОО „ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ” Добој
238.548,96 KM
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: 02-404-90/08
Бијељина,
Датум, 16. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-09(2лота)/08

Лот 1:
1. Научно-истраживачки институт Бања Лука
2.	 Институт за грађевинарство “ИГ” Бања Лука
3. Технички институт д. о. о. Бијељина
Лот 2:
1.
2.	
3.
4.

Научно-истраживачки институт Бања Лука
Институт за грађевинарство “ИГ” Бања Лука
Технички институт д. о. о. Бијељина
Мастер д. о. о. Бања Лука
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају услове из тендерске документације,
осим понуде “Мастер”д. о. о. Бања Лука јер је доставило
биланс успјеха за 2006. годину који је негативан, а услов
за учешће у јавној набавци је позитиван, те је накои
завршеног вредновања на основу критерија:
1. понуђена бруто цијена ����������������������������� 70 бодова
2.	начин плаћања������������������������������������������� 30 бодова,
сачињена ранг листа:
Ранг листа за Лот 1:

Понуђач

Ранг

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:

понуде су доставили следећи понуђачи за:

Број бодова за
рок плаћања

II

Лот 2: Мјерење степена интезитета буке на подручју
града Бијељине,

Број бодова за
понуђену цијену

1. ДОО “КОМРАМ” Брчко ������������������454.367,75 KM
2.	ДОО “ЕЛМОНТ” Бијељина��������������269.991,54 KM
3. ДОО “WOPK” Бијељина ������������������249.573,00 KM
4. ДОО “ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ” Добој
�����������������������������������������������������������238.548,96 KM

Лот 1: Мјерење аерозагађења на
подручју града Бијељине

Институт за грађевинарство
“ИГ” Бања Лука

67.56

30

1.

Технички институт д. о. о.
Бијељина

70.00

20

2.

Научно-истраживачки
институт Бања Лука

38.50

10

3.
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Службени гласник Општине Бијељина

Општине Бијељина”, број:01/07), Начелник општине
доноси

Ранг

Институт за грађевинарство
“ИГ” Бања Лука

Број бодова за
рок плаћања

Понуђач

Број бодова за
понуђену цијену

Ранг листа за Лот 2 :

66.48

30

1.

Технички институт д. о. о.
Бијељина

70.00

20

2.

Научно-истраживачки
институт Бања Лука

56. 49

30

3.

Те је утврђено да је најповољнији понуђач за
Лот 1 и за Лот 2:
Институт за грађевинарство “ИГ”
Бања Лука
III
Против ове одлуке кандидати - понуђачи има
право да поднесе писмени приговор у року од пет дана
од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине,
писмено, 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: 02-404-84/08
Бијељина,
Датум, 20. 05. 2008. године

20. 05. 2008.

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА
ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ И ВИШКОВА РАДОВА
број:02-404-76/08 од 28. 03. 2008. године
број: ДД-19-а1/07
I
Врши се допуна Одлуке о резултатима окончаног
поступка јавне набавке непредвиђених и вишкова
радова број:02-404-76/08 од 28. 03. 2008. године у
преговарачком поступаку без објављивања обавјештења
за набавку непредвиђених и вишкова радова која се
односи на: Извођење непредвиђених и вишкова радова
на реконструкцији и санацији Дома културе у Јањи
Анекс I Уговора број:02-404-216/07 од 09. 10. 2007.
године.
II
Допуна се односи на вишкове радова у бруто
износу од 35. 312,45 KM, који је Комисија превидјела у
претходном преговарачком поступку, а који су утврђени
од стране надзорног органа преко грађевинске књиге и
одобрени од стране Одјељења за друштвене дјелатности
број:02/5-213/07 од 03. 12. 2007. године.
Комисија је допуном извјештаја о раду са
препоруком број:02-404-76/08 од 15. 05. 2008. је
утврдила износ вишкова радова који заједно са
непредвиђеним радовима износе бруто:56. 356,85КМ.
III
Против ове одлуке дозвољен је приговор који се
подноси у року од пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-76/08
Бијељина,
Датум, 19. 05. 2008. године

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05 и 70/06) и члана 39. Правилника о
јавној набавци роба, услуга и радова (“Сл. гласник

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51. Статута општине
Бијељина(“Службени гласник општине Бијељина”број:
5/05,6/05 и 6/06), и члана 5. Одлуке о извршењу буџета

20. 05. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

општине Бијељина за 2008. годину(“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 32/07), Начелник општине
Бијељина дана 19. маја 2008. године, д о н и о је следећи

ЗАКЉУЧАК
Одобравају се финансијска средства у износу од
12.239,19 KM (дванаестхиљададвијестотинетридесетд
евет 19/00 KM), на име трошкова насталих у поступку
сузбијања бруцелозе, односно за сва дијагонистична
испитивања увезне и друге стоке.
Одобрена средства дозначити са позиције
“средства намијењена за буџетску резерву”, а према
достављеним фактурама, и то:
1. ”Милвет“, ДОО Бијељина, ЈИБ 400364740002,
ЖР 562-003-00000317-76 у износу
од 1.535,04 KM
2.	 ПВА “Марковић Бркић”, Главичорак, ЈИБ
4501146780001, ЖР 555-003-00041681-55,
у износу од 407,16 KM
3.

ДОО “Нутритио”, Велка Обарска, ЈИБ
4400371010001, ЖР 194-110-052530001-48,
у износу од 505,44 KM и 72,54 KM,

4.
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АД “Ветеринарска станица”, Бијељина ЈИБ
400353620005, ЖР 562-003-00000024-82 338900-22023277-80, у износу од 1.503,61 KM пo
Фактури, бр. 213/08,

5.	 АД “Ветеринарска станица”, Бијељина ЈИБ
400353620005, ЖР 562-003-00000024-82 338900-22023277-80, у износу од 320,00 KM пo
Фактури, бр. 123/08,
6.

Научни институт за ветеринарство “Нови
Сад”, ЈИБ 08608857, ЖР 355-100644418, у износу од 3.327,60 динара, и 2.560,00
динара за дијагностична испитивања стоке,
власништво Симић Жикице из Драгаљевца
Доњег,

7.

Вуловић Душко, Попови, ЈИБ 0202958180928,
ЖР 555-001-81002392-06 у износу од
6. 107,40 KM и 1.579,50 KM,

8.	 Савић Десимир, ЈИБ 0104962173047, ТР
1810850000000017 09-85-04797-8,
у износу од 29,25 KM и 29,25 KM.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-311/08
Бијељина,
Датум, 19. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ред.
Стратешки циљ
број
1. Динамични
економски развој и
запошљавање

Стварање повољног
окружења за прилив
директних страних
инвестиција

Развој сектора малих и
средњих предузећа

Развојни циљ

Полугодишње праћење
Полугодишње праћење

11. Број прихваћених пројеката МСП
12. Издвајање из буџета за МСП

Стање на крају године

Полугодишње праћење

10. Број кандидованих пројеката МСП

5. Степен извоза

Полугодишње праћење

9. Издвајање из буџета за МСП

Стање на крају године

Стање на крају године

8. Вредност увоза

4. Број нових радних мјеста

Стање на крају године

7. Вредност извоза

Стање на крају године

Стање на крају године

6. Финансијски резултат МСП

3. Број и величина страних улагања

Стање на крају године

5. Остварени расходи МСП

Стање на крају године

Стање на крају године

4. Остварени приходи МСП

2. Број инвестиционих програма

Квартално праћење

3. Број запослених у МСП

Стање на крају године

Квартално праћење

2. Број регистрованих предузетника

1. Производни и финансијски ефекти од
страних инвестиција

Квартално праћење

Вријеме за релизацију

1. Број малих, средњих и великих предузећа

Активности са показатељима

Службени гласник Општине Бијељина

Одељење за привреду
Привредна комора

Оделење за привреду
Привредна комора

Одељење за привреду
Привредна комора

Оделење за привреду
Привредна комора

Одељење за привреду
Фонд ПИО
Одељење за привреду
Привредна комора
Одељење за привреду
Привредна комора
Одељење за привреду
Привредна комора
Одељење за привреду
Привредна комора
Одељење за привреду
Привредна комора
Одељење за привреду
Оделење за финансије
Одељење за привреду
Агенција за МСП
Одељење за привреду
Агенција за МСП
Одељење за привреду
Оделење за финансије
Одељење за привреду
Привредна комора

Одељење за привреду
Пореска управа
Одељење за привреду

Носилац актиености

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА 2008. ГОДИНУ
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2.

Ред.
број

Развој
пољопривреде

Стратешки циљ

Формирање аграрног фонда

Развој туризма

Развојни циљ

Јун

У току цијеле године
(округли столови,
оглашавање у медијима,
штампање брошуре и
другим облицима)

У току календарске
године

3. Промоција Аграрног фонда
пољопривредним произвођачима
прерађивачима, финансијским институцијама
и свим релевантним тијелима битним за
развој пољопривреде
4. Помоћ комерцијалним газдинствима
приликом израде пројектних апликација за
друге фондове, сертификације, тржишне
промоције

Полугодишње

4. Издвајања из буџета за туризам

2. Успостава кредитно-гарантног фонда
као посебног правног субјекта (именовања
органа, доношење статута)

Квартално

3. Број привредних субјеката у туризму

Март

Полугодишње

2. Број ноћења туриста

1. Формирање аграрног фонда

Полугодишње

Вријеме за релизацију

1. Број долазака туриста

Активности са показатељима

Службени гласник Општине Бијељина

Одјељење за привреду и
пољопривреду
Органи Аграрног фонда Тим за
иураду пројеката

Одјељење за привреду и
пољопривреду
Органи Аграрног фонда

Одјељење за привреду и
пољопривреду

Скупштина општине Бијељина
Одјељење за привреду и
пољопривреду

Оделење за привреду
Оделење за финансије

Оделење за привреду
Туристичка организација

Одељење за привреду
Туристичка организација

Оделење за привреду
Туристичка организација

Носилац актиености

20. 05. 2008.
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Ред.
број

Стратешки циљ

Развој сточарства

Развој воћарства

Развој производње у
заштићеном простору:
обезбјеђење средстава
и изградња објеката
заштићеног простора
- едукација и праћење
производње на свим
нивоима

Развојни циљ

У току календарске
године
У току календарске
године
У току календарске
године
У току календарске
године
У току календарске
године
У току календарске
године
У току календарске
године
У току календарске
године
У току календарске
године

2. производни ефекти производње т/ha
поврће,
3. производни ефекти производње ком/м2
цвијеће,
4. финансијски ефекти производње,
5. број радних мјеста,
6. покривеност домаћег тржишта,
7. откуп прерађивачких капацитета у тонама,
8. степен извоза производа,
9. број сертификованих производа и
газдинстава.
10. здравствена безбједност хране -анализе,

1. површина и структура воћњака у хектарима У току календарске
године
2. производни ефекти производње т/ha воћа
3. финансијски ефекти производње,
4. број радних мјеста,
5. покривеност домаћег тржишта
6. степен извоза производа
7. откуп за прерађивачку индустрију,
8. здравственабезбједностхране-анализе
9. број сертификованих производа и
газдинстава
1. количина откупљеног млијека,и меса
2. повећање основног стада -броја крава, број
грла за тов из домаћег извора,
3. финансијски ефекти производње
4. број радних мјеста,
5. покривеност домаћег тржишта, степен
извоза,

У току календарске
године

Вријеме за релизацију

1. површина у м2 под пластеницима,

Активности са показатељима

Одјељење за привреду и
пољопривреду
Органи Аграрног
фонда Тим за иураду пројеката

Одјељење за привреду и
пољопривреду
Органи Аграрног фонда
Тим за израду пројеката

Носилац актиености
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3.

Ред.
број

Развој људских
ресурса

Стратешки циљ

Заустављање пада и
повећање стопе природног
прираштаја становништва у
општини Бијељина
Константно унапређивање
квалификација и
способности локалног
становништва у складу са
потребама у новонасталим
друштвеним и економским
условима

Подршка задругама

Развој и ревитализација
прерађивачких капацитета

Развојни циљ

Децембар

Током цијеле године

2. Пружање финасијске подршке
пројектима перманентног образовања

Април

У току календарске
године

У току календарске
године

Вријеме за релизацију

Одјељење за друштвене дјелатности

Министарство пољопривреде
Привредна комора
Министарство привреде,
енергетике и развоја
Банке и друге финансијске
институције
Пољопривредни факултети и
институти
Агенција за мала и средња предузећа
Агенцијаза пружање

Одјељење за привреду и
пољопривреду
Органи Аграрног фонда
Тим за израду пројеката

Носилац актиености

Службени гласник Општине Бијељина

1. Израда студије о образовних
потреба до 2020

6. откуп за прерађивачку индустрију,
7. здравственабезбједностхране-анализе,
8. количина стајњака - органског ђубрива
9. број сертификованих производа и
газдинстава
1. број ревитализованих и новозаснованих
прерађивача,
1. »производни резултат и финансијски
ефекти производње,
2. величина и број страних улагања,
3. број обновљених и нових радних мјеста,
4. покривеност домаћег тржишта, степен
извоза,
5. број кооперантских уговора и количина
откупљене сировине из домаће производње
6. здравствена безбједност хране -анализе,
7. број сертификованих производа и
капацитета
1. број и структура задруга
2. производни ефекти производње т/ha и т/
фодину,
3. финансијски ефекти
4. број радних мјеста
5. покривеност домаћег тржишта,
6. степен извоза производа,
7. откуп за прерађивачку индустрију
8. здравственабезбједност хране-анализе,
9. број сертификованих производа и
газдинстава.
1. Израда пројекта за коришћења средстава
подршке
2. Оснивање “Фонда за помоћ породици

Активности са показатељима

20. 05. 2008.
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Ред.
Стратешки циљ
број
4. Унапређење услова
у области
образовања,
спорта, културе
здравственог и
социјалног
осигурања

Унапређивање здравственог
стања и социјалног
осигурања стновништва
подизањем нивоа услуга
доступноцти здравствене и
соци јалне заштите

Изградња спортских
објеката

Изградња објеката културе

Изградња објеката за
потребе образовања

Развојни циљ

Одјељење за друштвене дјелатности

Децембар

Новембар

Август
Крај године

2. Завршетак програма оспособљавање
(опремања) амбуланти породичне медицине
• број оспособљених медицинских радника,
• број опремљених амбуланти породичне
медицине,
• број извршених прегледа

Август

Дом здравља
Одјељење за друштвене дјелатности

Одјељење за друштвене дјелатности

Одјељење за друштвене дјелатности

Одјељење за друштвене дјелатности
ЈУ “Центар за културу”
Одјељење за друштвене дјелатности

Јуни

Април

Савјети Мјесних заједница

Април

Одјељење за друштвене дјелатности

Носилац актиености

Одјељење за друштвене дјелатности
Савјети Мјесних заједница
Одјељење за друштвене дјелатности

Јуни

Децембар

Јули

Јуни

Август

Октобар
Децембар

Вријеме за релизацију

1. Израда пројеката и почетак изградње
објекта регионалне болнице

1. Изградње Центра за високо образовање
2. Извођење радова надзиђивања постојећег
објекта средње Техничке школе “Михајло
Пупин” у Атинској улици у Бијељини
3. Изградња основне школе у насељу
Ковиљуше
4. Извођење радова на изградњи подручне
школе у Драгаљевцу Доњем - Бијељина
5. Извођење радова на изградњи подручне
школе у Чађавици Доњој -Бијељина
6. Извођење радова на изградњи
деветоразредне школе у насељу Лединци у
Бијељини -ПРВА ФАЗА
1. Санација постојећих објеката Дома културе
у Јањи
2. Извођење радова на реконструкцији и
санацији домова културе у МЗ: Попови,
Балатун и Модран, Главичице, Чардачине и
Трњаци
3. Извођење радова на реконструкцији и
санацији домова културе у МЗ: Међаши,
Ковачићи и Батковић,
4. Извођење радова на изградњи Центра за
културу у Бијељини - ПРВА ФАЗА
5. Извођење радова на реконструкцији и
санацији зграде БИОСКОПА у Бијељини
6. Извођење радова на реконструкцији и
санацији зграде Соколског дома у Бијељини
Извођење радова на изградњи спортских
терена за потребе основних школа у мјесним
заједницама

Активности са показатељима
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6.

Побољшање
урбаног развоја у
циљу заштите и
унапређење
квалитета
животне средине

Ред.
Стратешки циљ
број
5. Подизање
квалитета услуга
општинске
администрације
•
•
•
•

рокови рјешавања захтјева корисника
стручна оспособљеност запослених
трошкови рада
организација и број запослених

Активности са показатељима
квартално

Вријеме за релизацију

Изградња водоводне мреже у МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА на подручју општине
Бијељина ( у више циклуса са више лотова)

Изградња објеката за
водоснабдјевање

децембар

Израда студије топлификације града Бијељина август

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

ЕКО ДЕП

Одјељење за стамбено-комуналне
послове
Извођач
ПИУ тим

Начелник општине
Одјељење за финасије
Одјељење за привреду
Начелник општине
Одјељење за финасије

Одјељење за финасије
Интерни ревизор
Комисија за интерну контролу

Начелник општине
Службеник за информисање
Руководиоци орг. јединица
Одсијек за ИТ
нво

Административна служба

Носилац актиености

Службени гласник Општине Бијељина

Гасификација општине
Бијељина

• учешће граћана у пословима локалне
квартално
самоуправe
• захтјев за приступ информацијама
• израда мултимедијалне презентације
општине Бијељина
• учешће HBO y партнерским
Ефикасније и транспарентно • обука запослених
квартално
трошење буџетских
• рад комисије за интерну контролу и
средстава и побиљшање
интерног ревизора
система интерних контрола • степен учешћа грађана у доношењу буџета
Прекомпоновање буџетског • структура буџетских пласмана
квартално
оквира са социјалне на
• предлози, иницијативе, препоруке
развојну компоненту
Побољшање система
• порграмско увезивање организационих
јануар-децембар
прикупљања буџетских
јединица
прихода
• стварање базе података за прикупљање
властитих прихода
• праћење осталих прихода
Изградња 1. фазе фекалне
Извођење радова на изградњи ПРВЕ ЕТАПЕ август
и кишнеканализације
ДРУГЕ ФАЗЕ фекалне канализације у граду
града Бијељина и почетак
Бијељина
изградње 2. фазе фекалне и
кишне канализације насеља
Јања, Дворови, Обарска и
Црњелово
Изградња регионалне
Наставак изградње регионалне санитарне
у току године
санитарне депоније
депоније на локалитету „Бријесница”

Успостављање и
имплементација система
управљања квалитетом по
захтјевима стандарда ИСО
9001:2000
Унапређење комуникације
између општине Бијељина и
грађана - јавности

Развојни циљ

20. 05. 2008.
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Ред.
број

Стратешки циљ

децембар

јун

октобар

Изградња моста преко канала Дашница Улица Јанка Веселиновића у Бијељини
Изградња друге фазе обилазног пута око
града Бијељине
Почетак изградње треће фазе обилазног пута
око града Бијељине

у току године

Измјене и допуне
Просторног плана општине
у континуитету

Израда Регулационог плана “ЈАЊА” Јања, “
КРУШИК-ИНТЕРГАЈ” Бијељина, “ПЕТАР
КОЧИЋ” Бијељина, “КРУШИК 2” Бијељина,
“ПОДОБРИЈЕЖ” Бијељина, “ЦИГЛАНА”
Бијељина, “ЛЕДИНЦИ 1” Бијељина,
“ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 1” Бијељина

август

Развој и планско кориштење Изградња јавне гараже у Бијељини
простора

Реконструкција Улице КОМИТСКА у
Бијељини

Израда катастра локалних путева на подручју децембар
општине Бијељина

у току године

Асфалтирање путева и улица на подручју
општине Бијељина ( у више циклуса са више
лотова)

Унапређење саобраћајне
инфраструктуре

децембар

Вријеме за релизацију

Изградња ТРАФО-СТАНИЦА у МЗ на
подручју општине Бијељина током
2008.године
(у више циклуса са више лотова )

Активности са показатељима

Побољшање снабдјевања
електричном енергијом

Развојни циљ

Одјељење за просторно уређење

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Дирекција за путеве PC

Дирекција за путеве PC

Одјељење за стамбено комуналне
послове

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Носилац актиености
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Ред.
број

Стратешки циљ

децембар

јун

октобар

Изградња моста преко канала Дашница Улица Јанка Веселиновића у Бијељини
Изградња друге фазе обилазног пута око
града Бијељине
Почетак изградње треће фазе обилазног пута
око града Бијељине

у току године

Измјене и допуне
Просторног плана општине
у континуитету

Одјељење за просторно уређење

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Дирекција за путеве PC

Дирекција за путеве PC

Одјељење за стамбено комуналне
послове

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Носилац актиености

Службени гласник Општине Бијељина

Израда Регулационог плана “ЈАЊА” Јања, “
КРУШИК-ИНТЕРГАЈ” Бијељина, “ПЕТАР
КОЧИЋ” Бијељина, “КРУШИК 2” Бијељина,
“ПОДОБРИЈЕЖ” Бијељина, “ЦИГЛАНА”
Бијељина, “ЛЕДИНЦИ 1” Бијељина,
“ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 1” Бијељина

август

Развој и планско кориштење Изградња јавне гараже у Бијељини
простора

Реконструкција Улице КОМИТСКА у
Бијељини

Израда катастра локалних путева на подручју децембар
општине Бијељина

у току године

Асфалтирање путева и улица на подручју
општине Бијељина ( у више циклуса са више
лот
ова)

Унапређење саобраћајне
инфраструктуре

децембар

Вријеме за релизацију

Изградња ТРАФО-СТАНИЦА у МЗ на
подручју општине Бијељина током
2008.године
(у више циклуса са више лотова )

Активности са показатељима

Побољшање снабдјевања
електричном енергијом

Развојни циљ
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СТРАТЕГИЈА КОМУНИЦИРАЊА
СА ГРАЋАНИМА У ПРОЦЕСУ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
1.

Поставити текст Акционог плана на веб страницу
Општине,
2.	 Организовати прес конференцију сваких три мјесеца
на којој ће се говорити о достигнутом степену
реализације програмских задатака датом периоду,
3. Анкетирање грађана на подручју општине Бијељина
сваких шест мјесеци, гдје би се скупили подаци
о степену упознатоси са програмски циљевима и
степеном задовољства постигнутим резултатима,
4. У току Дана отворених врата, Начелник општине
и начелници одјељења једном мјесечно ће у току
разговора са заинтересованим грађаним примасти
сугестије о имплементацији Стратегије развоја.
5.	 Једном шестомјесечно информисати Скупштину
општине о реализацији задастака из Акционог
плана.
6. Тромјесечне анализе реазултата у имплементацији
Акционог плана достављати МЗ, НВО, јавним
институцијама, удружењима грађан; привдредним
организацијама и медијима.

20. 05. 2008.

РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА
За реализацију овог Акционог плана непосредно су
задужени чланови Тимова за праћење имплементације
Стратегије развоја општине Бијељина.

УСВАЈАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Координационо тијело за праћење имплемента
ције Стратегије развоја општине Бијељина до
2015. године, именовано Рјешењем Скупштине
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина, број: 23/07), а на основу члана 11.
Пословника о раду, на сједници одржаној 08. маја
2008. године усвојило је овај Акциони план.
Број: 01-013-3/08
Бијељина,
Датум, 08. 05. 2008. године

ПРЕДСЈЕДАВА Ј У Ћ И
КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА
Др Владо Симеуновић с. р.

20. 05. 2008.
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