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25. јул 2008. ГОДИНЕ

Ha основу члана 30. алинеја 29. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 16. a y
вези са чланом 99. став 2. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је

ОД Л У КУ
О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О
САРАДЊИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
СА ГРАДОМ КРУШЕВАЦ
I

БРОЈ 22/2008

Бијељина на својој сједници одржаној дана 23. јула 2008.
године, д о н и ј е л а је

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА “ЈАЊА”
I
Усваја се Измјена и допуна урбанистичког плана
“Јања”. Измјена и допуна урбанистичког плана “Јања”
обухвата подручје планирања у укупној површини од
486,95 ха (четири стотине осамдесет и шест запета деведесет и пет хектара).

II
У циљу успостављања и остваривања сарадње у
областима управе, привреде, комуналних дјелатности,
План садржи:
здравства, образовања, културе, социјалне заштите, заштите животне средине, спорта и другим обла1. Текстуални дио приједлога Измјене и допуне Урбанистима друштвеног живота за које се утврди да су од
стичког плана “Јања”
заједничког интереса за локалне заједнице, закључиће
се Споразум о сарадњи између општине Бијељина, Репу- 2. Комплетан графички дио приједлога Измјене и допублика Српска Босна и Херцеговина са градом Крушевац,
не Урбанистичког плана “Јања”
Република Србија.
1. Геодетска подлога
1:5000
II
2. Валоризација постојећег грађевинског фонда 1:5000
Овлашћује се Начелник општине Бијељина г. Мићо
Мићић да у име општине Бијељина потпише Споразум
из тачке I ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-022-85/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

3. Постојећа намјена површина

1:5000

4. Извод из Просторног плана Републике Српске 1:5000
5. Инжењерско-геолошка карта

1:5000

6. Пољопривредно земљиште - стање

1:5000

7. Постојећанамјенаповршина

1:5000

8. Постојећи саобраћај

1:5000

9. План намјене површина

1:5000

10. План саобраћаја

1:5000

11. План инфраструктуре - хидротехника

1:5000

12. План инфраструктуре - електроенергетика,
ТТ везе

1:5000

13. План инфраструктуре - топлификација

1:5000

14. Пољопривредно и шумско земљиште
1:5000
Ha основу члана 45. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске”, број:84/02,
III
14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине
План је урађен у “Урбанистичком заводу РепублиБијељина”, број:5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине ке Српске”, а.д. Бања Лука, априла 2008. године.
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IV

развој града” Бијељина, јун 2008. године.

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-022-88/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике Српске”,
број:84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1.
алинеја 6. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници одржаној
дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
“НОВО НАСЕЉЕ” АМАЈЛИЈЕ
I
Усваја се План парцелације “Ново Насеље” у
Амајлијама. План парцелације обухвата подручје
планирања у укупној површини од 5,80 ха (пет запета
осамдесет хектара).
II
План садржи:
1. Текстуални дио приједлога Плана парцелације
2. Комплетан графички дио приједлога
парцелације који садржи карте:

25. 07. 2008.

Плана

1.

Копија катастарског плана

1:1000

2.

Извод из Просторног плана општине
Бијељина-намјена површина
1:10000

3.

Инжењерскогеолошка карта

4.

Ситуација

5.

План намјене површина

1:500

6.

План просторне организације

1:500

7.

План парцелације

1:500

8.

План регулационих и грађевинских
линија

1:500

9.

План саобраћајне инфраструктуре

1:500

1:10000
1:1000

III
План је урађен у ЈП „Дирекција за изградњу и

IV
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-022-86/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 18. и члана 30. алинеја 8. и 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 22.
и члана 35. алинеја 9. и 12. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О УЧЕШЋУ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ
ДЕВЕТ ПОРОДИЦА СА ПЕТОРО
ИЛИ ВИШЕ ДЈЕЦЕ
I
Општина Бијељина учествоваће у стамбеном
збрињавању девет породица са петеро или више дјеце
са подручја општине Бијељина, у сарадњи са Министарством за породицу, омладину и спорт Републике Српске,
у складу са одредбама ове Одлуке, Закључком Владе Републике Српске, број:04/1-012-794/08 од 3. априла 2008.
године и Уговором о пословној сарадњи, број:20.01/4011292/08 од 10. јуна2008. године.
II
Министарство за породицу, омладину и спорт
Републике Српске сноси трошкове обезбјеђивања
пројектно-техничке документације и изградње девет
стамбених објеката за породично становање породица са петоро или више дијеце која се налазе у најтежем
социјалном стању.
Обавезе Општине Бијељина односе се на
обезбјеђивање земљишта, изградњу темеља према
пројектној документацији и обезбјеђивање урбанистичких сагласности, одобрења за грађење и комуналне инфраструктуре (прикључење на водоводну, електродистрибутивну мрежу) за девет породичних стамбених
објеката.
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III

42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05,
Након спроведеног поступка утврђивања приори- 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
тета, a y сарадњи са Министарством за породицу, омла- одржаној дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је
дину и спорт Републике Српске, одлучено је да се изгради девет стамбених објеката, кућа, за породице са петоро
ОДЛУКУ
или више дјеце Воје Томића, Хариза Нукића, МевлудиО УЧЕШЋУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У
на Крилашевића, Радета Симеуновића, Милета Тодића,
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИЗРАДЕ И
Митра Влачића, Шаће Суљића, Сафета Суљића и Мире
ИЗДАВАЊА ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ РЕПУБЛИКЕ
Зекића.

СРПСКЕ

IV

Члан 1.
Полазећи од околности сваког појединог случаја,
Овом Одлуком утврђују се финансијска средства и
a y контексту обавеза Општине Бијељина, овлашћује се
Начелник општине Бијељина да уз помоћ Администра- начин учешћа општине Бијељина у реализацији пројекта
израда и издавања Енциклопедије Републике Српске.
тивне службе општине Бијељина:
а) купи земљиште за изградњу три стамбена поЧлан 2.
родична објекта у границама расположивих средстава,
Општина Бијељина учествоваће у финансирању
тржишних прилика, интереса Општине Бијељина и попројекта
израде и издавања Енциклопедије Републике
треба корисника,
б) одреди одговарајуће парцеле за изградњу три Српске (у даљем тексту: Енциклопедија) у укупном изстамбена породична објекта на земљишту 2144/1, катастар- носу од 94.000,00 KM.
Средства ће се обезбиједити у буџету општиска општина Амајлије, или на неком другом земљишту на
не
Бијељина
у периоду од 2008. до 2011. године у
којем Општина Бијељина има право својине,
годишњем износу од 23.500,00 KM.
в) спроведе поступак јавне набавке и управља
У буџетској 2008. години средства се обезбјеђују
изградњом темеља за девет породичних стамбених са позиције „Остале уговорене услуге, сарадња са друобјеката према условима из пројектне документације и
гим општинама и афирмација општине у окружењу, еког) пружи финасијску и стручну подршку корисни- номски код 613 900.
цима у поступку прибављања урбанистичке сагласности,
Члан 3.
одобрења за грађење и обезбјеђивања комуналне инфра-

структуре.

V
Средства за учешће Општине Бијељина у стамбеном збрињавању девет породица са петоро или више дјеце обезбјеђују се у буџету општине Бијељина.
До усвајања одговарајућих одлука, a y циљу ефикасне реализације овог пројекта, користиће се средства са
буџетске ставке Одјељења за друштвене дјелатности,
број потрошачке јединице 0005210, Пројекти подршке
очувању породице, економски код 614300.

Уплата годишњег износа од 23.500,00 KM врши се
на следећи начин:
•

износ 15.667,00 KM уплаћује се на посебан рачун Академије науке и умјетности Републике
Српске (у даљем тексту: Академија) као носица израде Енциклопедије,

•

износ од 7.833,00 KM уплаћује се на рачун
Народне библиотеке „Филип Вишњић“ у
Бијељини на име обезбјеђења потребних услова за рад Општинске редакције.

VI

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од даОвлашћује се Начелник општине Бијељина да
на објављивања у „Службеном гласнику општине са Академијом закључи уговор којим ће се одредити
Бијељина”.
међусобна права и обавезе.
Члан 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-022-93/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ha основи члана 11. Закона о енциклопедији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 38/07), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,

Број:01-022-92/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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VII
Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:101/04,
42/05 и 118/05), Одлуке о буџету општине Бијељина за У члану IV став 10. мијења се и гласи:
“Средства предвиђена Стратегијом развоја општине
2008. годину (“Службени гласник опшине Бијељина“,
Бијељина користиће се за функционисање Аграрног
број:32/08) и члана 35. Статута општине Бијељина
фонда
општине Бијељина за 2008. годину “.
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05,
06/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
VIII
одржаној дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је
У члану IV иза става 10. додаје се нови став који гласи:
“Предвиђена средства за премирање јесење сјетве
ОДЛУКУ
стрних жита ће се расподијелити равномјерно по
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
јединици планиране сјетвене површине послије
УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА
поднијетих
изјава. Пољопривредни произвођачи
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА АГРАРНОГ
ће поднијети изјаве о планираним сјетвеним
ФОНДА У 2008. ГОДИНИ
површинама , а најкасније до ЗО.новембра 2008.
године. Након извршене сјетве надлежни општински
1
орган ће извршити контролу засијаних површина” .
У Одлуци о усвајању програма коришћења средстава
IX
Аграрног фонда у 2008. години (“Службени гласник
општине Бијељина”, број:6/08), у члану III тачка 3.
У члану IV иза става 10. додаје се нови став који гласи:
мијења се и гласи:
“Подстицај јесење сјетве ће се извршити на основу
“подстицај пољопривредне
Правилника који ће урадити Одјељење за привреду
производње���������������������������������������1.840.000,00 KM “.
и пољопривреду у сарадњи са пољопривредним
инспекторима уз сагласност Начелника општине .
II
Правилник ће бити урађен у складу са Правилником
У члану III тачка 3. алинеја 4. мијења се и гласи:
о условима и начину остваривања новчаних
“за регресирање каматних стопа
подстицаја за развој пољопривреде и села “.
за комерцијалне кредите узете за потребе
X
примарне производње �������������������������500.000,00 KM”.
Ill
У члану III тачка 3. иза алинеје 3. додаје се нова алинеја
која гласи:
“за премирање јесење сјетве стрних
жита �������������������������������������������������������900.000,00 KM”.
IV
У члану III тачка 3. иза алинеје 4. додаје се нова алинеја
која гласи:
“по Стратегији развоја општине
Бијељина-за рурални развој ���������������100.000,00 KM “.
V
У члану III тачка 4. мијења се и гласи:
“по Стратегији развоја општине
Бијељина - функционисање Аграрног
фонда општине Бијељина
за 2008. годину �������������������������������������122.500,00 KM”.
VI
У члану IV став 9. мијења се и гласи:
“Средства за регресирање каматних стопа у висини
6% ће се усмјеравати према одредбама Анех-а
Уговора који су закључени између општине Бијељина
и кредитора-банака који су прихватили услове
давања кредита за потребе примарне пољопривредне
производње “.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-022-97/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/06), члана 5. став
2. Закона о промету непокретности (“Службени лист
СР БиХ”, број:38/78, 4/89, 29/90, 22/91 и “Службени
гласник PC”, број:29/94), члана 5. Одлуке Скупштине општине Бијељина о овлашћењима за прибављање
и располагање имовином општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:31/07), те члана 35.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И ПРАВА
УПРАВЉАЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИЗЕМЉИШТУ И ЗГРАДИ У КОРИСТ ФК
“МЛАДОСТ’” ИЗ ВЕЛИКЕ ОБАРСКЕ

25. 07. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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I

Српске«, број:101/04, 42/05 и 118/05 и члана 35. алинеја
12. Статута општине Бијељина («Службени гласник опОвом Одлуком преноси се право коришћења и пра- штине Бијељина«, број:5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
во управљања на непокретности-згради и земљишту општине Бијељина на сједници одржаној дана 23. јула
описаном као:
2008. године, д о н и ј е л а је
к.ч.бр. 1430 звана „Гај” зграда физичке културе и
ОДЛУКУ
рекреације површине 513 м2, земљиште уз зграду 18.086
О
ПРЕНОСУ
ПРАВА
РАСПОЛАГАЊА И
м2 уписаним у Лист непокретности бр. 4094 к.о. Велика
КОРИШЂЕЊА
НА
НЕПОКРЕТНОСТИ
У К.О.
Обарска на име Општине Бијељина са дијелом 1/1, што
ТРИЈЕШНИЦА, БЕЗ НАКНАДЕ
одговара непокретности уписаним у земљишнокњижном
изватцима бр. 780 и 2746 к.о. Велика Обарска у корист
I
ФК “Младост” из Велике Обарске.
Овом Одлуком преноси се право располагања и
II
коришћења на непокретности - земљишту означеном
као к.ч. број 160/2 у нарави пашњак 2 класе у површиПренос права коришћења и права управљања ни од 1460 м2, уписаном у Лист непокретности број 110,
из тачке I ове Одлуке врши се без накнаде и неће К.О. Тријешница, што одговара непокретности уписаној
се књижити у катастарској и земљишно-књижној у ЗК извадак број 97, К.О. Тријешница у корист Српске
православне црквене општине Тријешница у дијелу 1/1,
евиденцији.
без накнаде.
III
II
На основу ове Одлуке са ФК „Младост” из ВеПренос права располагања и коришћења на
лике Обарске закључиће се Уговор о преносу права земљишту из тачке I ове Одлуке, без накнаде, извршиће
коришћења и права управљања на непокретностима из се по прибављању одобрења Владе Републике Српске.
тачке I ове Одлуке, којим ће се утврдити права и обавезе
III
уговорних страна.
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да
на основу ове Одлуке и прибављеног одобрења Владе Републике Српске, закључи Уговор о преносу праОвлашћује се Начелник општине Бијељина, да
ва располагања и коришћења на земљишту описаном у
на основу ове Одлуке закључи Уговор о преносу пратачки I ове Одлуке, по прибављеном мишљењу Правова коришћења и права управљања на непокретности- бранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у
ма описаним у тачки I ове Одлуке, по прибављеном Бијељини.
мишљењу замјеника Јавног правобраниоца са сједиштем
IV
у Бијељини.
IV

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-022-91/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-022-96/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 35. алинеја 12. СтаHa основу члана 5. став 2. a y вези са чланом 16. тута општине Бијељина (“Службени гласник општиЗакона о промету непокретности («Службени лист БиХ«, не Бијељина”, број:5/05, 6/05 и 6/06), a y вези са чланом
број:38/78, 4/89, 29/90, 22/91), («Службени гласник Репу- 4. Одлуке о поступку и критеријима за суфинансирање
блике Српске«, број:29/94), члана 30. алинеја 11. Закона пројеката мјесних заједница на подручју општине
о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
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број:29/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОШИРЕЊА
ГРОБЉА У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ДОЊИ МАГНОЈЕВИЋ
I
Овом Одлуком, ради суфинансирања пројеката
мјесних заједница на подручју општине Бијељина, а
из разлога проширења гробља у Мјесној заједници
Доњи Магнојевић, одобравају се средстава у износу од
10.000,00 KM, за куповину катастарске парцеле означене као к.ч. број 130/1 у нарави Равњак њива 5 класе површине 5125 м2, К.О. Магнојевић Горњи, уписана у ПЛ број 465 чији је посједник Алексић Алексе
Цвијетин, а која одговара дијелу к.ч. број 358/1 и 358/2,
К.О. Магнојевић, уписане у ЗК уложак број 545, К.О.
Магнојевић.
II
Прибављање некретнина из тачке I ове Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз укупну накнаду од 20.000,00 KM, од чега општина Бијељина
обезбјеђује средства у износу од 10.000,00 KM.
III
Ha предметној катастарској парцели у јавним
евиденцијама непокретности извршиће се упис права коришћења и права располагања у корист
општине Бијељина са дијелом 1/1.

25. 07. 2008.

12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 23. јула
2008. године, д о н ј е л а је

ОД ЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ
КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ ДОО«РИМАКС ИНВЕСТ»
БИЈЕЉИНА
I
Ради комплетирања грађевинске парцеле ДОО
«Римакс Инвест» Бијељина у сврху грађења стамбенопословног објекта, у складу са важећим Регулационим планом «Центар града» Бијељина усвојеним дана 27.10.2006. године («Службени гласник општине
Бијељина», број:22/06), Општина Бијељина, непосредном погодбом, продаје ДОО «Римакс Инвест» Бијељина
неизграђено градско грађевинско земљиште означено
као к.ч. број 3654/2 у нарави Улица Кнеза Милоша површине 162 м2, уписано у ПЛ број 6011, К.О. Бијељина 2,
а што одговара дијелу грунтовне парцеле означене као
к.ч. број 12/19 у нарави пут површине 320 м2 и дијелу
к.ч. број 12/88 у нарави пут површине 110 м2, уписане у
зк уложак Исказ 1,К.О. Бијељина.
Према Налазу ЈП «Дирекција за развој и изградњу
града» Бијељина број:974/08 од 09.07.2008. године,
тржишна вриједност предметне непокретности износи
24.300,00 KM, који износ ће уплатити ДОО «Римакс Инвест» Бијељина.
II

IV

О продаји некретнина из тачке I ове Одлуке
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да на
сачиниће се посебан Уговор.
основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји непокретности- земљишта описаног у тачки I ове ОдлуIII
ке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва РеОвлашћује се Начелник општине Бијељина да на
публике Српске -Сједиште замјеника у Бијељини.
основу ове Одлуке, као појединачног акта закључи УгоV
вор о купопродаји непокретности - земљишта описаног
у тачки I ове Одлуке, по прибављеном мишљењу ПравоОва Одлука ступа на снагу осмог дана од дабранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у
на објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељини.
Бијељина”.
IV
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од даБрој:01-022-95/08
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
на објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Бијељина”.
Датум, 23. 07. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ha основу члана 16. став 1.тачкад) Закона о
грађевинском земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, број:112/06), члана 30. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја

Број:01-022-90/08
Бијељина,
БИЈЕЉИНА
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Драган Ђурђевић, с. р.

25. 07. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05
и 6/06) и тачке II Одлуке о суфинансирању извођења радова на изради фасаде на зградама на подручју општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број:19/08) Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 23. јула2008. године, д о н и ј е л а је

О Д Л У К У
О СУФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА ИЗРАДИ
ФАСАДА ЗГРАДА У УЛИЦАМА
СВЕТОГ САВЕ БРОЈ 14, ЗМАЈ ЈОВЕ
ЈОВАНОВИЋА БРОЈ 1, ГАВРИЛА
ПРИНЦИПА БРОЈ 23
И ГАЛАЦ БРОЈ 7
I
У складу са Одлуком о суфинансирању извођења
радова на изради фасаде на зградама на подручју општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број:19/08), општина Бијељина ће суфинансирати
извођење радова на изради фасаде у стамбеним зградама на подручју општине Бијељина и то:
• Стамбена зграда
у Улици Светог Саве број 14,
• Стамбена зграда
у Улици Змај Јове Јовановића број 1,
• Стамбена зграда
у Улици Гаврила Принципа број 23,
• Стамбена зграда
у Улици Галац број 7.
II
Ради обезбјеђења дијела новчаних средстава за
израду фасаде на згради, Заједница етажних власника стамбене зграде из тачке I Одлуке дужна је општини
Бијељина доставити:
1.

Програм одржавања зграде и Одлуку Скупштине етажних власника ЗЕВ-а о извођењу радова на
фасади,
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Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИКЉУЧЕЊУ
ОБЈЕКАТА НА ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ
ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ
Члан 1.
У Одлуци о прикључењу објеката на топловодну
мрежу Градске топлане (“Службени гласник општине
Бијељина”, број:19 /08), члан 2. мијења се и гласи:
“За прикључење објеката на топловодну мрежу
Градске топлане инвеститор објекта који не учествује у
суфинансирању изградње секундарне топловодне мреже једнократно плаћа накнаду у износу од 20,00 КМ/м2
грејне површине.
Средства се уплаћују у буџет општине Бијељина и
намијењена су за проширење топлотног извора.
Накнаду из става 1. овог члана не плаћа инвеститор објекта који учествује у суфинансирању изградње
секундарне топловодне мреже .”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-022-87/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

2. Документацију о спроведеном поступку јавне наHa основу члана 1. и члана 13. Закона о комуналбавке за избор извођача радова,
ним таксама (“Службени гласник СР БиХ”, број:21/77,
3. Доказ о обезбјеђењу средстава (које обезбјеђује 35/88 и 26/89), који се у складу са чланом 12. Уставног закона за провођење Устава Републике Српске
ЗЕВ-а)
примјењује као републички пропис (“Службени гласник
Републике Српске”, број:12/92), члана 30. став 3. ЗакоIII
на о локалној самоуправи (“Службени гласник РепублиОва Одлука ступа на снагу осмог дана од да- ке Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Стана објављивања у “Службеном гласнику општине тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”.
Бијељина”, број:5/05, 06/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина, на сједници одржаној дана 23. јула 2008. гоСКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
дине, д о н и ј е л а је
Број:01-022-89/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
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Службени гласник Општине Бијељина
I

3.

У Одлуци о комуналним таксама (“Службени гласник општине Бијељина”, број:28/07, 32/07, 4/08 и 19/08 пречишћен текст), у Тарифном броју 6. у Напомени иза
става 1. додају се нови ставови који гласе:

25. 07. 2008.

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број:01-023-12/08

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
“Таксени обвезници подносе пореску пријаву за ко- Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
муналну таксу најкасније до 31. марта текуће године, а
уплату су обавезни извршити до 30. јуна текуће године. Ако у току године настану услови за плаћање таксе (новоосновани обвезници) или наступе промјене које
Ha основу члана 19. став 1. тачка 4. Закона о сиусловљавају плаћење таксе у већем износу (за постојеће
стему јавних служби (“Службени гласник Републиобвезнике), таксени обвезник је дужан у року од 15 дана
ке Српске”, број:68/07) и члана 35. Статута општиод дана настанка промјене поднијети пријаву и платити
не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
таксу “.
број:5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 23. јула 2008. године,
“У случају одјаве дјелатности у току текуће године,
д о н и ј е л а је
односно пријаве дјелатности у току текуће године, такса
ће се плаћати само за период коришћења покер апарата
РЈЕШЕЊЕ
и осталих средстава за игре на срећу”.

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-022-94/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА АГРАРНОГ ФОНДА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1.

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Аграрног фонда општине Бијељина од 20. јуна
2008. године

2.

Правилник из тачке 1. овог Рјешења налази се у
прилогу Рјешења и чини његов саставни дио.

3.

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 19. став 1. тачка 2. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број:68/07) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број:5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 23. јула 2008. године,
д о н и ј е л а је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-023-13/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА АПОТЕКЕ “СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА
1.

2.

Ha основу члана 2.15. Изборног закона Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07 и 33/08), члана 17. став 3. Изборног
закона Републике Српске (“Службени гласник РепуДаје се сагласност на Одлуку о измјенама блике Српске”, број:34/02) и члана 35. Статута општии допунама Статута Апотеке “Семберија” не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
Бијељина број: 416/08 од 17.7.2008. годи- број:5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
не, који је Управни одбор ове установе усвојио на својој сједници одржаној 23. јула 2008. године,
д о н и ј е л а је
Одлуком број: 418/08 од 17. јула 2008. године.
Одлука из тачке 1. овог Рјешења налази се у прилогу Рјешења и чини његов саставни дио.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

25. 07. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

1. За чланове Општинске
Бијељина, именују се:
1.

ПОПОВИЋ НЕДА

2.

ВУЛОВИЋ ДУШАН

3.

СТОЈАНОВИЋ СЛАВИША

изборне

комисије

2. Мандат члана Општинске изборне комисије
траје седам година и тече од дана давања сагласности
Централне изборне комисије на Рјешење о именовању
чланова Општинске изборне комисије општине
Бијељина
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број:5/05, 6/05 и 6/06) и члана 8. Одлуке о утврђивању
критеријума за избор и именовање органа у јавним
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број:5/03), Скупштина општине Бијељина на
сједници одржаној дана 23.јула2008. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

1. За вршиоца дужности директора Дома здравља
3. Ово Рјешење објавиће се у “Службеном гласни- Бијељина, именује се
ку општине Бијељина”.
1) Др ЗЛАТКО МАКСИМОВИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-111-130/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 48. став 1. Закона о здравственој
заштити (“Службени гласник PC”, број:18/99, 58/01 и
62/02), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број:68/07) и
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 23.
јула2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Разрјешава се дужности директора
здравља Бијељина
- Прим.др МИРКО МЕДАН из Бијељине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-111-132/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број:68/07), члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број:5/05, 6/05 и 6/06) и члана 15. Одлуке о оснивању
Дома здравља Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/94 и 19/08), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

Дома

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

Број:01-111-131/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

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

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Дома
здравља Бијељина:
1.

НАДА МИЛОШЕВИЋ

2.

ВЕСНА КОЈИЋ

3.

ЖИВАН ДЕЛИЋ

4.

Др ДАНИЈЕЛ МРЂЕНОВИЋ

5. Др АНЂЕЛКА СПАСОЈЕВИЋ
Ha основу члана 4. Закона о министарским, влади2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
ним и другим именовањима Републике Српске (“Служобјавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
бени гласник PC”, број:41/03), члана 48. став 1. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник PC”,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
број:18/99, 58/01 и 62/02) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник РепуБрој:01-111-133/08
П Р Е Д С Ј Е Д НИК
блике Српске”, број:68/07), члана 35. Статута општи- Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, Датум, 23. 07. 2008. године
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Службени гласник Општине Бијељина

25. 07. 2008.

Ha основу члана 4. Закона о министарским, вла2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
диним и другим именовањима Републике Српске објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
(“Службени гласник PC”, број:41/03), члана 16. став 1.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број:68/07), члана 35. Статута општиП Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, Број:01-111-135/08
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
број:5/05, 6/05 и 6/06) и члана 15. Одлуке о оснивању Датум, 23. 07. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
Дома здравља Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/94 и 19/08), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 23. јула 2008. године, д о н и ј е л а је
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.
РЈЕШЕЊЕ
гласник БиХ”, број:49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
број:01/07), Начелник општине д о н о с и:
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Дома здравља Бијељина, именују се:
1.

Др НИКОЛА РОСИЋ

2.

ДАРИНКА ТОДИЋ

3.

ГОРДАНА БЛАГОЈЕВИЋ

4.

Др МИРОСЛАВ ДМИТРУК

5.

ДРАГИЦА СТЕВИЋ

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: БиЗ -н-09/08
II

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:01-111-134/08
Бијељина,
Датум, 23. 07. 2008. године

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. БиЗ -н-09/08

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

За потребе Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, вршиће се јавна набавка радова: Изградња
споменика погинулим борцима Републике Српске у
Јоховцу,општина Бијељина
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 22.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је:Средства за учешће у финансирању изградње
спомен обиљежја, број потрошачке јединице:0005180,
економски код:614 300.

Ha основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05
и 6/06) и члана 15. Одлуке о оснивању Дома здравља
IV
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
За предметну јавну набавку спровешће се конкуброј:5/94 и 19/08), Скупштина општине Бијељина
рентски
захтјев без додатног објављивања обавјештења
на сједници одржаној дана 23. јула 2008. године,
о
набавци.
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се чланови Надзорног одбора Дома
здравља Бијељина:
1.

Др ЗОРАН СИМЕУНОВИЋ

2.

Др ЗЛАТКО МАКСИМОВИЋ

3.

Др НЕЏАД ХАВИЂ

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се у
року од 15 дана од дана увођења извођача у посао.
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

25. 07. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

формирати доношењем посебног рјешења.
VIII

најповољнијег понуђача су:
1. Понуђена цијена ��������������������������������������80 бодова
2. Рок извођења радова���������������������������������10бодова

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-202/08
Бијељина,
Датум, 18. 07. 2008. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

3. Начин плаћања ������������������������������������������10бодова
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
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 -29/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем:ДД - 29/08
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на реконструкцији и доградњи
Дома културе у Доњем Црњелову-Бијељина
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 177.000,00 KM, односно
НЕТО 151.282,06 KM.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-205/08
Бијељина,
Датум, 22. 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 -25 (4 лота)/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 25 (4 лота)/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове, вршиће се јавна набавка услуга: Организовање
зимске службе на подручју општине Бијељина у сезони
2008/2009

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је:Реконструкција културних установа, број поЛот 1: Организовање зимске службе у сезони
трошачке јединице:0005210, економски код:821 614.
2008/2009- рад комплетне механизације на
IV
чишћењу и посипању свих улица и путева и рад
гредера на разастирању снијега на дијелу путеваЗа предметну јавну набавку спровешће се ОТВОсјеверни дио општине Бијељина
РЕНИ ПОСТУПАК.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 05.09.2008.године, а крајњи рок
завршетка је 05.11.2008.године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору

Лот 2: Организовање зимске службеу сезони
2008/2009 - рад остале механизације-гредера
на разастирању снијега- западни дио општине
Бијељина
Лот 3: Организовање зимске службеу сезони 2008/2009рад остале механизације-гредера на разастирању
снијега- источни дио општине Бијељина

Број 22 - Страна 452

Службени гласник Општине Бијељина

Лот 4: Организовање зимске службеу сезони 2008/2009рад специјалне механизације и ручни рад: тротоари, тргови, паркови и остале јавне површине
на подручју града Бијељине

25. 07. 2008.

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 УСЛУГА
бр. СКП -01-п2/08

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за реализацију јавне набавке је 170.000,00 KM од
чега:Лот 1:110.000,00 КМ (55.000,00 KM буџет 2008.гоI
дине и 55.000,00 KM буџет 2009.године), Лот 2:15.000,00
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
KM (7.500,00 KM буџет 2008.године и 7.500,00 KM
буџет 2009.године), Лот 3:15.000,00 KM (7.500,00 KM бројем:СКП -01-п2/08
буџет 2008.године и 7.500,00 KM буџет 2009.године),
II
Лот 4:30.000,00 KM (15.000,00 KM буџет 2008.године и
15.000,00 KM буџет 2009.године).
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове, вршиће се јавна набавка услуга:Одржавање кишБуџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска не канализације у граду Бијељина и насељеном мјесту
средства за ЛОТ 1,ЛОТ 2 и ЛОТ 3 је:Средства за Јања за 2008.годину
одржавање и заштиту локалних путева ,економски
III
код:613 700, за ЛОТ 4:Средства за финансирање комуналне потрошње, економски код:613 300, број потроПредвиђени максимални износ БРУТО средшачке јединице:0005170.
става за реализацију јавне набавке је 400.000,00 KM (
200.000,00 KM из буџета за 2008.годину и 200.000,00
IV
KM из буџета за 2009. годину).
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15.11.2008.године, а крајњи рок
завршетка је 01.04.2009.године.

средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице:0005170, економски код: 613 300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће
ПОНОВЉЕНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

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

се

V

VII

Предвиђени
почетак
реализације
уговора
има се обавити најкасније од 01.09.2008.године,
а крајњи рок завршетка је 31.03.2009.године.

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

VI

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-203/08
Бијељина,
Датум, 22. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Ha основу члана 72 .3акона о локалној самоуправим (“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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-204/08
Бијељина,
Датум, 22. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

25. 07. 2008.

Службени гласник Општине 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 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА бр. ОП-28/08
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка, са закључивањем оквирног споразума јавне
набавке роба:Набавка рачунарске опреме и лиценцираног софтвера, фотокопир апарата и дигиталних апарата током 2008 године, понуде су доставили следећи
понуђачи:
-

МП “PANTA REI” Бијељина
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ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. ДД-19-п1/08
I
У поступку јавне набавке радова путем конкурентског захтјева са додатним објављивањем
обавјештења:”Извођење радова на реконструкцији и
санацији школске сале и вањских мокрих чворова у кругу школе ОШ „Петар Кочић” у Броцу-Бијељина, понуде
су доставили следећи понуђачи:
1.

ДОО „ПРИЗМА” Бијељина

2.

ДОО „БУК ПРОМЕТ” Бијељина

3.

ДОО „АББ” Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације
испуњавају све понуде.

II

III

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава опште услове из тендерске
документације .

Поступак се ОБУСТАВЉА,, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од
буџетом планираних средстава.

III

IV
Поступак се ОБУСТАВЉА,, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
јер је број примљених, прихватљивих понуда мањи од подноси писменим путем у року од пет дана од дана
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за планира- пријема исте.
ни уговор.
V
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број:02-404-182/08
Бијељина,
Датум, 22. 07. 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), НачелHa основу члана 72. Закона о лаокалној самоу- ник општине д о н о с и:
прави (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
ОДЛУКУ
број:49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), НачелНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
ник општине д о н о с и:
у поступку јавне набавке број БИЗ-н-01/08.
Број:02-404-157/08
Бијељина,
Датум, 18. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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I

У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, а која се односи на набавку услуга:“Пројектовање и
изградња вишепородичног стамбеног објекта за смјештај
породица погинулих бораца и ратних војних инвалида”,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1.

3.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВИШКА РАДОВА
број:СКП-34-3-а1/07
I

ДОО „АСТРА ПЛАН“ Брчко Дистрикт

2. АД „БОКСИТ“ Милићи
Фабрика монтажних кућа “ИНТАЛ“ а.д. Милићи
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање на следећи начин:
Фабрика монтажних кућа “ ИНТАЛ “ а.д.
1. Милићи

148.869,72 KM

2. АД “ БОКСИТ “ Милићи

180.180,00 KM

3. ДОО “АСТРА ПЛАН “Брчко Дистрикт

194.220,00 KM

и оцјењено да је најповољнији следећи понуђач:
Фабрика монтажних кућа “ИНТАЛ“ а.д. Милићи
са понуђеном цијеном у износу од:
148.869,72 KM

25. 07. 2008.

На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења о набавци која се односи на:Извођење вишка радова на реконструкцији-асфалтирању дијела улице
Косовска у МЗ Јања,поред ријеке Јања, дужине 395 м1”
Анекс I Уговора број:02-404-286/07 од 14.02.2008.године,
позван је сходно Закону, извођач радова из основног уговора АД “БИЈЕЉИНА ПУТ” - Бијељина.
II
Након разматрања понуде понуђача АД
“БИЈЕЉИНА ПУТ” број:02/10-621/08 од 08.07.2008.године, установљено је да иста испуњава услове тражене
тендерском документацијом. Након вођења преговарачког поступка за набавку непредвиђених и вишкова радова из члана I ове Одлуке. прихваћена је коначна цијена
понуђача у бруто износу од:8.839,02 KM, гдје појединчне
цијене одговарају цијенама из основног уговора.
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.

III

IV

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

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-177/08
Бијељина,
Датум, 18. 07. 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:02-404-144/08
Бијељина,
Датум, 18. 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 и 70/06 ) и члана 39. Правилника о
јавној набавци роба, услуга и радова (“Сл. гласник Оп-

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВИШКА РАДОВА
број:СКП-34(ц1, лот 40)-а1/07

25. 07. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
I
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тева и улица на подручју општине Бијељина

На преговарачки поступак без објављивања
за Лот 1 - Асфалтирање некатегорисаног пута у
обавјештења о набавци која се односи на:Извођење виш- МЗ “Амајлије”, борачко насеље, дужине 450,00 м1 и
ка радова на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ изградња 2 аутобуска стајалишта-финансирање, понуде
„Црњелово Горње” Анекс I Уговора број:02-404-187/07- су доставили следећи понуђачи:
лот 40 од 15.11.2008.године, позван је сходно Закону,
1. А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
извођач радова из основног уговора АД “БИЈЕЉИНА
2. Д.О.О.”Бук-промет”, Бијељина
ПУТ” - Бијељина.
3. Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
II
4. А.Д. “Зворник путеви”, Зворник
Након разматрања понуде понуђача АД
“БИЈЕЉИНА ПУТ” број:02/10-631/08 од 10.07.2008.гоза Лот 2 - Асфалтирање локалног и некатегорисадине, установљено је да иста испуњава услове тра- ног пута у МЗ “Јања”, Ново Насеље, дужине 1.750,00
жене тендерском документацијом. Након вођења пре- м1-субвенционирање, понуде су доставили следећи
говарачког поступка за набавку непредвиђених и понуђачи:
вишкова радова из члана I ове Одлуке. прихваћена је ко1. А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
начна цијена понуђача у бруто износу од:30.157,95 KM,
2. Д.О.О. “Бук - промет”, Бијељина
гдје појединчне цијене одговарају цијенама из основног
3. Д.О.О. “Зворник путеви”, Бијељина
уговора.
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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-178/08
Бијељина,
Датум, 18. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

за Лот 3 - Асфалтирање улице Лешничка
у МЗ “Јања”, дужине 500,00 м1-субвенционирање,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
2.

Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина

3.

А.Д. “Зворник путеви”, Зворник

за Лот 4 - Асфалтирање улице Косовска (нова 2),
дужине 270,00 м1 и илице Војводе Степе, дужине 300,00
м1, у МЗ “ Јања”-субвенционирање, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
2.

Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина

3.

А.Д. “Зворник путеви”, Зворник

за Лот 5 - Асфалтирање улице Сарајевска, у МЗ
“Стари град”, дужине 360,00 м1-финансирање, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоу2. Д.О.О. “Бук-промет”, Бијељина
прави (“Сл. гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана
3. А.Д. “Зворник путеви”, Зворник
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.
за Лот 6 - Асфалтирање тротоара улице
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
Карађорђева,
у МЗ “Центар”, дужине 145,00 м1(“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелфинансирање,
понуде
су доставили следећи понуђачи:
ник општине д о н о с и:
1. А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-26-ц1(6-лотова)/08

2.

Д.О.О.”Бук-промет”, Бијељина

3.

Д.О.О. “Радиша”, Бијељина

4.

А.Д. “Зворник путеви”, Зворник
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све достављене понуде испуњавају услове из тенУ поступку јавне набавке путем отвореног поступ- дерске документације, гдје је након извршеног поступка
ка, а која се односи на набавку радова:Асфалтирање пу- вредновања a на основу задатог критеријума - најнижа
I
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цијена технички задовољавајуће понуде сачињена табела са понуђеним цијенама на следећи начин:
Лот 1:
Р.број

Назив или шифра понуђача

Вриједност понуде

1.

Д.О.О. “Бук- промет” Бијељина

68.824,75 KM

2.

А.Д. “Бијељина пут” Бијељина

70.408,80 KM

3.

Д.О.О. “Радиша” Бијељина

73.415,82 KM

4.

А.Д. “Зворник путеви” Зворник

98.417,38 KM

Р.број

Лот 2:
Назив или шифра понуђача

Вриједност понуде

1.

А.Д. “Бијељина пут” Бијељина

458.907,13 KM

2.

Д.О.О. “Бук -промет” Бијељина

483.189,66 KM

3.

А.Д. “Зворник путеви” Зворник

594.607,81 KM

Р.број

Лот 3:
Назив или шифра понуђача

Вриједност понуде

1.

Д.О.О. “Бук -промет” Бијељина

57.575,70 KM

2.

А.Д. “Бијељина пут” Бијељина

58.653,56 KM

3.

А.Д. “Зворник путеви” Зворник

75.965,76 KM

Лот 4:
Р.број

Назив или шифра понуђача

Вриједност понуде

1.

Д.О.О. “Бук -промет” Бијељина

536.680,74 KM

2.

А.Д. “Бијељина пут” Бијељина

549.541,84 KM

3.

А.Д. “Зворник путеви” Зворник

610.143,10 KM

Р.број

Лот 5:
Назив или шифра понуђача

Вриједност понуде

1.

Д.О.О. “Бук -промет” Бијељина

46.601,56 KM

2.

А.Д. “Бијељина пут” Бијељина

48.757,53 KM

3.

А.Д. “Зворник путеви” Зворник

61.551,20 KM

Лот 6:
Р.број
Назив или шифра понуђача

25. 07. 2008.

Д.О.О. “БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
68.824,75 KM
за Лот 2:Асфалтирање локалног и некатегорисаног
пута у МЗ “Јања”, Ново Насеље, дужине 1.750,00 м1субвенционирање, следећи:
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ“, Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
458.907,13 KM
за Лот 3 - Асфалтирање улице Лешничка у МЗ
“Јања”, дужине 500,00 м1-субвенционирање, следећи:
Д.О.О. “БУК ПРОМЕТ”, Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
57.575,70 KM
за Лот 4 - Асфалтирање улице Косовска (нова 2),
дужине 270,00 м1 и илице Војводе Степе, дужине 300,00
м1, у МЗ “ Јања”-субвенционирање, следећи:
Д.О.О. “БУК-ПРОМЕТ, Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
536.680,74 KM
за Лот 5 - Асфалтирање улице Сарајевска, у МЗ
“Стари град”, дужине 360,00 м1-финансирање, следећи:
Д.О.О. “БУК-ПРОМЕТ, Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
46.601,56 KM
за Лот 6 - Асфалтирање тротоара улице
Карађорђева, у МЗ “Центар”, дужине 145,00 м1финансирање, следећи:
Д.О.О. “РАДИША”, Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
14.798,16 KM
IV

Вриједност понуде

1.

Д.О.О. “Радиша” Бијељина

14.798,16 KM

2.

Д.О.О. “Бук -промет” Бијељина

19.305,00 KM

3.

А.Д. “Бијељина пут” Бијељина

19.656,00 KM

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.

4.

А.Д. “Зворник путеви” Зворник

23.397,66 KM

V

III

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

Ha основу извршеног врједновања оцјењено је да је
најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

за Лот 1:Асфалтирање некатегорисаног пута у
МЗ “Амајлије”, борачко насеље, дужине 450,00 м1 и
изградња 2 аутобуска стајалишта-финансирање,следећи:

Број:02-404-150/08
Бијељина,
Датум, 21. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

25. 07. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

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 СКП-Н-1Ј/08
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р.бр.

Назив или шифра понуђача

Понуђена цијена са
ПДВ-ом

1.
2.

Д.О.О.”АКВА-МОНТ” Бијељина
А.Д.”БОСНАМОНТАЖА” Бијељина

163.000,00КМ
1.858.500.45KM

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за радове из члана I:
Д.О.О. “ АКВА-МОНТ.”, Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
163.000,00 KM
IV

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од даУ поступку јавне набавке путем Отвореног по- на пријема исте.
ступка о набавци радова а која се односи на:Измјештање
котла из котловнице у Зворнику, монтажа и пуштање у
Приговор се подноси писмено Начелнику општипогон котла у котловници Бијељини ( ЈП “Градска то- не, а може се изјавити и усмено на записник код овог орплана”), сходно Закону о јавним набавкама, понуде су гана.
доставили следећи понуђачи:
V
•
Д.О.О.”Ојле”, Јања
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
•
Д.О.О.”Аква-монт”, Бијељина
а
биће
објављена
у
“Службеном
гласнику
општине
Биј
ељина”.
•
А.Д.”Боснамонтажа”, Приједор
I

•

Д.О.О.”Термоелектро”, Брчко

•

Д.О.О.”Хорић”, Бијељина

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-155/08
Бијељина,
Датум, 22. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да следеће понуде испуњавају тражене услове из тенHa основу члана 72. Закона о лаокалној самоудерске документације:
прави (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана
Д.О.О.”Аква-монт”, Бијељина
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
Д.О.О.”Термоелектро”, Брчко
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
док понуди понуђача Д.О.О.”Ојле”, Јања недостају
(“Сл.гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник
документи из Т.З. и Т.4. посебног дијела документације,
општине д о н о с и:
Д.О.О.”Термоелектро”, Брчко доставило је Увјерење
о измиреним индиректним порезима, старије од 3
ОДЛУКУ
(три) мјесеца и недостају Уговори инвеститора из
О
РЕЗУЛТАТИМА
ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
Т.З. посебне документације, Д.О.О.”Хорић” Бијељина
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
недостаје Увјерење о плаћеним доприносима за пензиНАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА у поступку
оно осигурање, потврда да је понуђач измирио пореске
обавезе, Увјерење о измиреним индиректним порезима,
јавне набавке број ДД-н-04/08.
Увјерење о плаћеним доприносима за здравство, изјава
I
да понуђач није кажњаван за привредни преступ, изјава
о прихватању свих услова т.д., изјава о незахтјевању
У поступку јавне набавке путем конкурентског
аванса, биланс успјеха и биланс стања за 2007.годину, a захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавy посебном дијелу недостаје им лиценца о испуњавању ци, а која се односи на набавку радова:“Извођење радова
услова за извођење радова и референц листа.
на санацији Дома културе у канцеларије МЗ у Средњој
Комисија је на основу Записника Начелника оп- Чађавици-Бијељина”, понуде су доставили следећи
штине о неприхватању препоруке Комисије број:02-404- понуђачи:
155/08 од 21.07.2008.године и критеријума дефинисаног
1. ДОО “ПРИЗМА” Бијељина
као најнижа цијена технички задовољавајуће понуде из2. ДОО “БУК ПРОМЕТ “ Бијељина
вршила вредновање на следећи начин:
3. ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ “ Бијељина
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II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање на следећи начин:

25. 07. 2008.

се односи на набавку радова:“Одводња површинских вода у улици Српске Добровољачке гарде”, понуду је доставио следећи понуђач:
1.Д.О.О ‘‘ ХИГРА” Бијељина
II

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума
2.
ДОО “ ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ “ Бијељина
39.838,22 KM
- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде из3.
ДОО “ПРИЗМА “ Бијељина
40.879,79 KM
вршено вредновање, и оцјењено да је најповољнији
понуђач:
III
Д.О.О „ХИГРА” Бијељина -Бијељина,
са
понуђеном цијеном у износу од:
Ha основу извршеног врједновања оцјењено је да
31.674,50
KM
је најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор
III
ДОО “БУК ПРОМЕТ” Бијељина,
Против ове одлуке понуђач има право да поднесе
са понуђеном цијеном у износу од:
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема
35.181,14 KM
исте.
IV
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се
изјавити
и на записник код овог органа.
Против ове одлуке сваки од понуђача има право да
1.

ДОО “БУК ПРОМЕТ” Бијељина

35.181,14 KM

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

Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-173/08
Бијељина,
Датум, 22. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-404-180/08
Бијељина,
Датум, 22. 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), Начелник општине Бијељина, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуо именовању надзора
прави (“Сл.гласник PC”, број:101 /04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
I
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
За надзор на пословима изградње приступног пу(“Сл.гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник та и ограде на мјесном гробљу у МЗ “Велика Обарска”
општине д о н о с и:
именује се:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-н-04-п2/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са објављивање, обавјештења о набавци, а која

Стево Божић
II
Именовани се овлашћује да врши надзор радова
дефинисаних Уговором о извођењу радова бр. 02-404120/08 од 06.06.2008. године закљученог између Општине Бијељина, извођача радова АД “Бијељина пут” и
суфинансијера МЗ “Велика Обарска”.

25. 07. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Бијељина.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број:02-370-952/08
Бијељина,
Датум, 24. 07. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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САД РЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. Одлука о закључивању споразума о сарадњи
општине бијељина са градом крушевац������������ 441
2. Одлука о усвајању измјене и допуне
урбанистичког плана “јања”������������������������������� 441
3. Одлука о усвајању плана парцелације
“ново насеље” амајлије��������������������������������������� 442
4. Одлука о учешћу у стамбеном збрињавању
девет породица са петоро или више дјеце��������� 442
5. Одлука о учешћу општине бијељина у
реализацији пројекта израде и издавања
енциклопедије републике српске ���������������������� 443
6. Одлука о измјенама и допунама одлуке о
усвајању програма коришћења средстава
аграрног фонда у 2008. години��������������������������� 444
7. Одлука о преносу права коришћења и права
управљања на непокретности-земљишту и
згради у корист фк “младост”
из велике обарске������������������������������������������������ 444
8. Одлука о преносу права располагања
и коришђења на непокретности у к.О.
Тријешница, без накнаде������������������������������������� 445
9. Одлука о суфинансирању проширења гробља
у мјесној заједници доњи магнојевић��������������� 446
10. Одлука о продаји неизграђеног градског
грађевинског земљишта ради комплетирања
грађевинске парцеле доо «римакс инвест»
бијељина ��������������������������������������������������������������� 446
11. Одлука о суфинансирању радова на изради
фасада зграда у улицама светог саве број 14,
змај јове јовановића број 1, гаврила принципа
број 23 и галац број 7 ������������������������������������������ 447
12. Одлука о измјени одлуке о прикључењу објеката
на топловодну мрежу градске топлане��������������� 447
13. Одлука о допуни одлуке о комуналним
таксама ������������������������������������������������������������������ 447
14. Рјешење о давању сагласности на одлуку
о измјенама и допунама статута апотеке
“семберија” бијељина������������������������������������������ 448
15. Рјешење о давању сагласности на правилник
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста аграрног фонда општине
бијељина ��������������������������������������������������������������� 448
16. Рјешење о именовању чланова општинске
изборне комисије бијељина��������������������������������� 448
17. Рјешење о разрјешењу директора
дома здравља бијељина��������������������������������������� 449
18. Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора дома здравља бијељина��������������������� 449
ИЗДАВАЧ:
		
ШТАМПА:
ТИРАЖ:

19. Рјешење о разрјешењу чланова управног
одбора дома здравља бијељина ������������������������ 449
20. Рјешење о именовању вршилаца
дужности чланова управног одбора
Дома здравља бијељина��������������������������������������� 450
21. Рјешење о разрјешењу чланова надзорног
одбора дома здравља бијељина ������������������������� 450

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
22. Одлука о приступању поступку јавне
набавке радова бр. Биз -н-09/08 ������������������������� 450
23. Одлука о приступању поступку јавне
набавке радова бр. Дд -29/08 ������������������������������ 451
24. Одлука о приступању поступку јавне
набавке услуга бр. Скп -25 (4 лота)/08 ������������� 451
25. Одлука о поновном приступању поступку
јавне набавке услуга Бр. Скп -01-п2/08������������ 452
26. Одлука о обустави поступка јавне
набавке роба бр. Оп-28/08 ���������������������������������� 453
27. Одлука о обустави поступка јавне
набавке радова бр. Дд-19-п1/08 ������������������������� 453
28. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број биз-н-01/08.��������������������������������������������������� 453
29. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке вишка радова
број:скп-34-3-а1/07��������������������������������������������� 454
30. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке вишка радова
број: скп-34(ц1, лот 40)-а1/07��������������������������� 454
31. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-26-ц1(6-лотова)/08������������������������������ 455
32. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке радова и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-н-1ј/08��������������������������������������������������� 457
33. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег понуђача
у поступку јавне набавке број дд-н-04/08. ������� 457
34. Одлука о резултатима окончаног поступка
јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке
број скп-н-04-п2/08.������������������������������������������� 458
35. Рјешење о именовању надзора ��������������������������� 458
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