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18. март 2008. ГОДИНЕ

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 6. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник PC”, број:
101/04, 42/05 и 118/06), члана 3. и члана 61. став 2.
Закона о уређењу простора (“Службени лист PC”, број:
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), члана 33. став 4. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске, (“Службени
гласник PC”, број: 112/06), 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 28. фебруара 2008. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА
ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА
ПРОСТОРА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА
ПЕРИОД ОД 2008-2011. ГОДИНЕ

2.1. Основе за дефинисање радова на уређењу
грађевинског земљишта
2.2. Врсте радова и планирани трошкови уређивања
земљишта
2.3. Структура радова и трошкова на уређивању
грађевинског земљишта
3. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
СРЕДЊЕРОЧНОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.1. Извори средстава за уређење грађевинског
земљишта у периоду 2008-2011.
3.2. Обим и структура укупних средстава за уређење
грађевинског земљишта у периоду 2008-2011.
4. ПОСЕБАН ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА
ЕРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА-МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
6. ПРЕПОРУКЕ

I
Овом Одлуком усваја се Средњорочни програм
изградње и уређења простора општине Бијељине за
период од 2008-2011. године.

III
Програм је урађен од стране ЈП ”Дирекција за
изградњу и развој града” Бијељина.
IV

II
Програм садржи сљедеће елементе:
I Анализа постојећег стања -I ФАЗА
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ .
2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СРЕДЊОРОЧНОГ
ПРОГРАМА
3. СТАЊЕ УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
3.1. Стање планирања
3.1. Планирани трошкови уређивања земљишта по
РП-овима
4. ПЛАНОВИМА ПРЕДВИЂЕНО УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
5. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
6. Кретање и структура буџетских прихода у
периоду 2001 -2006.
7. Кретање и структура буџетских расхода у
периоду 2001-2006.
8. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
II Програм уређења грађевинског земљишта - II ФАЗА 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
2. ПРОГРАМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПЕРИОДУ
2008-2011.

БРОЈ 8/2008

О провођењу ове Одлуке стараће се стручна
Комисија за спровођење Срењорочног програма
изградње и уређења простора општине Бијељина за
период 2008-201 Егодине, која ће бити образована
рјешењем Начелника Општине Бијељина, и састављена
од чланова из општинског Одјељења за просторно
уређење, Одјељења за стамбено-комуналне послове и
Одјељења за финансије.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-26/08		
Бијељина, 		
Датум, 28. 02. 2008. године

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

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06) и члана 10. Одлуке о овлашћењима за
прибављање и располадање имовином општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 31/07), а поводом захтјева Републичке управе
за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука,
број: 01-052-182/07 од 05. 10. 2007. године, Начелник
општине Бијељина дана 12. марта 2008. године, д о н и о
је

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ
I
Преноси се без накнаде право својине са општине
Бијељина на Републичку управу за геодетске и
имовинско-правне послове Бања Лука, на три путничка
возила са следећим ознакама:

18. 03. 2008.

и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -23(лот 4,ц1)/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП -23(лот 4, ц1)/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова: Пошљунчавање
макадамских улица и некатегорисаних путева у Мјесној
заједници Јања
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 25.000,00 KM.

•

путничко возило марке ЈУГО, тип возила
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
КОРАЛ, број шасије: VX1145A00-00991858,
број мотора: 1449497, година производње средства је: средства за одржавање и заштиту локалних
и некатегорисаних путева, број потрошачке јединице:
1990, регистарских ознака 252-К-321,
0005170, економски код: 613 700.

•

путничко возило марке ЗАСТАВА, тип возила
ЈУГО, број шасије: VX1145A0000839759, број
мотора: 1277688, година производње 1989,
редистарских ознака 661-Ј-420 и

•

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

путничко возило марке ЗАСТАВА, тип возила
V
ЈУГО, број шасије: VX1145A0000777378, број
мотора: 147701, година производње 1991,
Предвиђени почетак реализације уговора има се
регистарских ознака 252-Е-848.
обавити најкасније од 25.03.2008. године, а крајњи рок
завршетка је 25.04.2008. године.
II

VI

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-054-2/08		
Бијељина, 		
Датум, 12.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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 члана 72. Закона 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

Број: 02-404-81/08		
Бијељина, 		
Датум, 11.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Ha основу члана члана 72. 3акона о локалној
Ha основу члана члана 72.3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ОП -29/08

I

I

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

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ОП - 29/08

II

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
јавна набавка роба: Набавка и инсталација јединственог
информационог система за матичну службу општине
Бијељина

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће
се јавна набавка услуга: Услуге повезивања зграде
општине Бијељина и мјесних канцеларија у јединтвену
рачунарску мрежу у 2008. и 2009. години.

III

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 15.000,00 KM.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 25.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Набавка опреме за Административну службу средства је: Уговорене услуге, број потрошачке
и Скупштину, број потрошачке јединице: 0005240, јединице: 0005240, економски код: 613 900.
економски код: 821300.
IV
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
За предметну јавну набавку спровешће се Конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења.
Конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења.
V
V
Предвиђени почетак реализације уговора има
Предвиђени почетак реализације уговора има се обавити одмах по потпису уговора, a крајњи рок
се обавити одмах по потпису уговора, a крајњи рок завршетка је годину дана од дана потписивања уговора.
завршетка је 15 дана од дана потписивања уговора.
VI
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена.
најповољнијег понуђача је најнижа цијена.
VII
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем посебног рјешења.
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-80/08		
Бијељина, 		
Датум, 11.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-404-79/08		
Бијељина, 		
Датум, 11.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Ha основу члана члана 72.3акона о локалној
Ha основу члана члана 72.3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама и 70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ОП -30/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -27-П1/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ОП - 30/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 27-П1/08

II

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће
се јавна набавка услуга: Услуге антивирусне заштите
информационог система Административне службе
општине Бијељина 2008. и 2009. године

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
јавна набавка роба: Набавка печења и остале готове
хране за потребе Административне службе општине
Бијељина током 2008. године

III

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 6.000,00 KM.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 17.000,00 KM (НЕТО
14.529,91 KM).

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Уговорене услуге, број потрошачке
јединице: 0005240, економски код: 613 900.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
Конкурентски захтјев са објављивањем обавјештења.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити одмах по потпису уговора, a крајњи рок
завршетка је годину дана од дана потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена.
VII

Буџетске ставке са којих се обезбјеђују
финансијска средства су:
Трошкови репрезентације, број потрошачке
јединице: 0005120, економски код: 613 900- износ:
3.000,00 КМ (нето 2.564,102 КМ), Трошкови
обиљежавања манифестација, значајни датуми, број
потрошачке јединице: 0005110, економски код: 613 900износ 10.000,00 КМ (нето 8.547,008 КМ), Јавна кухиња,
број потрошачке јединице: 0005301, економски код:
614 200 - износ 4.000,00 КМ (нето 3.418,803 KM)
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V

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

Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити најкасније од априла 2008.године, а
крајњи рок завршетка је 31.12.2008.године.

VIII

VI

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-78/08		
Бијељина, 		
Датум, 11.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

18. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
VIII

дијелу тендерске документације.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-82/08		
Бијељина, 		
Датум, 13.03.2008. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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 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 -01/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП -01/08
II

Број: 02-404-83/08		
Бијељина, 		
Датум, 13.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 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 -09( 2 лот-а)/08

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Одржавање
кишне канализације у граду Бијељина и насељеном
мјесту Јања за 2008. годину.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 09 (2 лот-а)/08

III

II

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 500.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170,
економски код: 613 300.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Мјерење
аерозагађења и буке на подручју града Бијељине
Лот 1: Мјерење аерозагађењана подручју града
Бијељине
Лот 2: Мјерење степена интензитета буке на
подручју града Бијељине

IV

III

I

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је за лот 1:100.000,00 КМ(
80.000,00 KM буџет 2008.године и 20.000,00 KM буџет
V
2009.године) и за лот 2:40.000,00 KM ( 30.000,00 KM
буџет 2008.године и 10.000,00 буџет 2009.године).
Предвиђени
почетак реализације уговора
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
има се обавити најкасније од 30.04.2008.године, средства је: Услуге мјерења загађења зрака , број
а крајњи рок завршетка је 30.04.2009.године.
потрошачке јединице: 0005170, економски код: 613 900.

За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

набавку

спровешће

се

VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача биће исказани у посебном

IV
За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

набавку

спровешће

се
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IV

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од маја 2008.године, а крајњи рок
завршетка је мај 2009.године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:
1. Понуђена цијена����������������������������������������� 70 бодова
2. Услови и начин плаћања���������������������������� 30 бодова
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: 02-404-84/08		
Бијељина, 		
Датум, 14.03.2008. године

18. 03. 2008.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

За предметну јавну набавку спровешће
ПОНОВЉЕНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити најкасније од априла 2008.године, а
крајњи рок завршетка је август 2008.године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:
1. Најнижа цијена������������������������������������������� 60 бодова
2. Услови плаћања��������������������������������������������� 5 бодова
3. Кадровска оспособљеност������������������������� 10 бодова
4. Техничка опремљеност�������������������������������10 бодова
5. Квалитет понуђеног програма������������������ 15 бодова
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 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. ПП -01-П1/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ПП - 01-Ш/08
II
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду,
вршиће се јавна набавка услуга: Дезинсекција на
подручју општине Бијељина за 2008. годину
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 200.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Трошкови дезинсекције , број потрошачке
јединице: 0005150, економски код: 613 900.

Број: 02-404-85/08		
Бијељина, 		
Датум, 14.03.2008. 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 ДД 02/08
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка а која се односи на набавку радова: “Извођење
радова на реконструкцији и санацији зграде биоскопа у
Бијељини” , понуде су доставили следећи, понуђачи:

18. 03. 2008.
1.
2.
3.
4.
5.

Службени гласник Општине Бијељина

ДОО „ОЈЛЕ” Јања
ДОО „АСТРА ПЛАН” Бијељина
ДОО „АББ” Бијељина
ДОО „ЖЕГРАП” Бијељина
ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ” Бијељина

=84.196,80 KM
=138.829,25 KM
= 82.025,35 KM
=89.758,42 KM
=120.913,84 KM

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације не
испуњавају понуђачи: ДОО „АББ” Бијељина и ДОО
„Зидар Живановић” Бијељина, понуда понуђача ДОО
“Ојле” Јања је непотпуна у смислу економских елемената
понуде, а код пунађача ДОО “Жеграп” Бијељина, постају
недостаци у рачунању појединачне коначне цијене.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ,
јер је број примљених прихватљивих понуда мањи од
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретан
уговор.
IV
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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-10/08		
Бијељина, 		
Датум, 11.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци а која се односи на јавну набавку радова :
Зацјевљење канала мјешовите канализације у Јањи,
сходно Закону о јавним набавкама, понуде су доставили
следећи понуђачи:
•
•
•
•

Д.О.О.”ХИГРА”, Бијељина,
Д.О.О.”ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ”, Дервента,
А.Д.”БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
Д.О.О.”ИНСТЕЛ”, Бијељина
II

Након
разматрања
приспјелих
понуде
установљено је да све пристигле понуде испуњавају
тражене услове из тендерске документације.
III
Комисија је извршила вредновање на основу
критеријума најнижа цијена на следећи начин:
р.бр.

Назив или пшфра понуђача

Вриједност понуде
(KM)

1.

Д.О.О.”Хигра”, Бијељина

57.745,26 KM

2.

Д.О.О.”Инстел”, Бијељина

59.039,06 KM

3.

Д. 0.0. “Хидроинжењеринг”, Дервента

59.734,32 KM

4.

А.Д.”Бијељина пут”, Бијељина

59.793,62 KM

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за радове
из члана I:
ДОО “ХИГРА“, БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 57.745,26 КМ
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
V

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 но с и:

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

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-54/08		
Бијељина, 		
Датум, 11.03.2008. 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
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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-18(2-лот-а)/08
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, а која се односи на набавку радова:Радови на
санцији ударних асфалтних рупа на градским улицама
у Бијељини и Јањи и на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју општине Бијељина

18. 03. 2008.

да је најповољнији понуђач са којим ће се закључити
уговор
за Лот 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у граду Бијељини и Јањи за 2008. годину,
следећи:
Д.О.О. “РАДИША”, Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 87.493,77 KM
за Лот 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју општине Бијељина за 2008.годину,
следећи:
Д.О.О. “РАДИША”, Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 76.681,21 KM
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема исте.

за Лот 1 - Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у граду Бијељини и Јањи за 2008. годину,
понуде су доставили следећи понуђачи:
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
1. А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
се изјавити и на записник код овог органа.
2. Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
3. Д.О.О.”Бук-промет”, Бијељина
V
за Лот 2 - Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју општине Бијељина за 2008.
годину, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
2. Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
3. Д.О.О. “Бук - промет”, Бијељина

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-17/08		
Бијељина, 		
Датум, 14.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све достављене понуде испуњавају услове из
тендерске документације, гдје је након извршеног
поступка вредновања a на основу задатог критеријума
- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
сачињена табела са понуђеним цијенама на следећи
начин:
Лот 1:
Р.бр.

Назив или шифра понуђача

Вриједност понуде

1.

Д.О.О. “Радиша” Бијељина

87.493,77 KM

2.

А.Д. “Бијељина пут” Бијељина

131.040,00 KM

3.

Д.О.О. “Бук-промет” Бијељина

138.181,68 KM

Лот2:
Р.бр.

Назив или шифра понуђача

Вриједност понуде

1.

Д.О.О. “Радиша” Бијељина

76.681,21 KM

2.

Д.О.О. “Бук -промет” Бијељина

120.235,05 KM

3.

А.Д. “Бијељина пут” Бијељина

124.798,05 KM

III
Ha основу извршеног врједновања оцјењено је

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-02(2 лот-а)/08
I
Обуставља се отворени поступак јавне набавке
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
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Лот 2: Набавка горива за гријање (лож уље) за
потребе Административне службе општине Бијељина
током 2008. и 2009. године, из разлога што није
пристигла ниједна понуда.
II
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем 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”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-22/08		
Бијељина, 		
Датум, 14.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
,19/05,52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине
доно си:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА бр. ПП-01/08
I
Обуставља се отворени поступак јавне набавке
услуга: Дезинсекција на подручју општине Бијељина
за 2008. годину, из разлога што је број примљених
прихватљивих понуда мањи од три и не обезбјеђује
стварну конкуренцију за конкретни уговор, a y складу са
чланом 12. став 1 тачка б).
II
За јавну набавку услуга понуде су доставили
следећи понуђачи:
•
Д.О.О. “Висан”, Земун
•
Д.О.О. “Еко Дез”, Д.О.О.”Еко-Сан”, Београд
•
Д.О.О.”Циклонизација”, Нови Сад
•
Д.О.О.”Санитација”, Зворник
•
Д.О.О.”Санитација”, Бијељина
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Након отварања свих приспјелих понуда
представници понуђача Д.О.О.”Санитација”, Зворник
и Д.О.О.”Санитација”, Бијељина због неприхватања
њиховог захтјева за одбијање понуда понуђача из
Републике Србије одустали од учешћа на тендеру,
односно изјавили су да повлаче своје понуде што су
уједно потврдили и својим потписом. Комисија је
наставила поступак разматрања следећих понуда:
•
Д.О.О. “Висан”, Земун
•
Д.О.О. “Еко Дез” Д.О.О.”Еко-Сан”, Београд
•
Д.О.О.”Циклонизација”, Нови Сад
и установила следеће:
Понуда понуђача Д.О.О.”Висан”, Земун не
испуњава опште услове из алинеје б.) в.) и г.) тачке
б.општег дијела тендерске документације, јер није
приложено Увјерење о измиреним индиректним
порезима (ПДВ), а умјесто тражених Увјерења о
плаћеним доприносима за здравство и Увјерење
о плаћеним доприносима за пензионо осигурање
са датумом измирења не старијим од три мјесеца
приложене су Пореске пријаве о обрачунатим и
плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање
на зараде, односно о обрачунатом и плаћеном порезу
на зараде.Наведени понуђач је приложио изјаву да су
по важећимзаконским прописима Републике Српске
Пореске пријаве један вид јавних исправа којима
се доказују измирења наведених пореских обавеза.
Обзиром да су понуђачи Д.О.О.”Еко Дез” и Д.О.О.”ЕкоСан”, Београд из Републике Србије приложили тражена
рјешења из алинеје б.) в.) и г.) тачке б. општег дијела
тендерске документације, што значи да се по законским
прописима Републике Србије издају Увјерења којима
се доказују измирења наведених пореских обавеза,
Комисија је на основу тога одбацила понуду понуђача
Д.О.О.”Висан”, Земун као непотпуну.
Понуда понуђача Д.О.О.”Циклонизација”, Нови
Сад не испуњава опште услове из из алинеје б.) в.) и
г.) тачке б. општег дијела тендерске документације, јер
није приложено Увјерење о измиреним индиректним
порезима (ПДВ), а умјесто тражених Увјерења о
плаћеним доприносима за здравство и Увјерење
о плаћеним доприносима за пензионо осигурање
са датумом измирења не старијим од три мјесеца
приложене су Пореске пријаве о обрачунатим и
плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање
на зараде, односно о обрачунатом и плаћеном порезу на
зараде. Такође наведена понуда не испуњава услове из
тачке 4. и 5. посебног дијела тендерске документације,
јер су приложене неовјерене копије диплома о траженој
квалификацији лица која се налазе у радном односу, као
и неовјерене копије потврда о поднијетој пријави-одјави
осигурања за запослене, а листа техничке опремљености
у власништву не може се сматрати вјеродостојним, јер
нису приложене овјерене копије важећих исправа за
наведена средства.
Понуда понуђача Д.О.О.”Еко Дез” и Д.О.О.”ЕкоСан”, Београд који наступају у конзорцијуму у
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потпуности испуњавају опште и посебене услове из
тендерске документације.
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право да поднесе писмени
приговор у року од пет дана од дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.

18. 03. 2008.
IV

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласникуопштинеБијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-85-2/08		
Бијељина, 		
Датум, 12.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-14/08		
Бијељина, 		
Датум, 11.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 11. Закона о Енциклопедији
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске”, број 38/07), те чланом 51. a y вези са чланом 5.
став 3. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник
општине Бијељина д о н и о је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РЕДАКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
АЗБУЧНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике”, број: 101/04,42/05 и
11/05) и члана 51 Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Начелник општине Бијељина, д о н и о је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРОЦЈЕНУ НАСТАЛИХ ШТЕТА ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА
ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА

У Редакцију за израду Азбучника за општину
Бијељина именује се:
мр ЉИЉАНА ЛУКИЋ,
проф. ДУШАНКА НОВАКОВИЋ,
мр МИРКО БАБИЋ,
прото НЕДЕЉКО ПАЈИЋ,
мр.мед ЗЛАТКО МАКСИМОВИЋ
II
Задатак Редакције је да изврши попис и прикупи
податке за све области душтвеног живота, за израду
Азбучника за општину Бијељина, који ће бити саставни
дио Енциклопедије Републике Српске.

I

III

Именује се Комисија за процјену насталих штета
од елементарних непогода на грађевинским објектима, у
саставу:
1. дипл. инг. грађевине Драган Јовановић
2. диил. инг. грађевине Ђорђо Вујановић
3. дипл. инг. архитектуре Небојша Симанић
II

Задужени члан Редакције за сарадљу са
Централном редакцијом је г-ђа Душанка Новаковић,
професор српског језика.
IV
Мандат Редакције за општину Бијељина траје
колико и мандат Централне редакције за Републику
Српску.

Задатак Комисије је да изврши процјену насталих
штета од елементарних непогода на грађевинским
објектима у складу са Упуством о јединственој
методологији за процјену штета од елементарних
непогода (“Службени гласник PC”, број: 16/04).

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

III

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Извјештај о процјењеној
Начелнику ошптине Бијељина.

штети

доставити

V

Број: 02-653-1/08		
Бијељина, 		
Датум, 14.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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