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09. јун 2010. ГОДИНЕ

БРОЈ 11/2010

ГОДИНА XLVI

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:
СКП-05 (Ц1 31 ЛОТ)/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
шифром: СКП-05 (Ц1 31 ЛОТ)/10
II

блока 8. к.ч.бр. 548/1, 549, 551, 552 и 553, Л=363
Лот 10: Изградња водоводне мреже МЗ Патковача
к.ч.бр. 1473, 1474. Л=126
Лот 11: Изградња водоводне мреже МЗ Патковача
к.ч.бр. 1367/2, 1367/3 и 1367/4, Л=140
Лот 12: Изградња водоводне мреже МЗ 15 Мајевичка,
к.ч.бр. 4322, Л=54
Лот 13: Изградња водоводне мреже МЗ Глоговац, засеок Брадарић, Л=130
Лот 14: Изградња водоводне мреже МЗ Велика Обарска, Ново насеље, стара Циглана, Л= 1916
Лот 15: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, засеок
Бакрачић, Л=160
Лот 16: Изградња водоводне мреже МЗ Љесковац,
к.ч.бр. 205/1 и 205/6 Л=130
Лот 17: Изградња водоводне мреже МЗ Филип
Вишњић, ул. 27. Март Л=123

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине вршиће се јавна набавка следећих радова: Изградња водоводне мреже на
подручју општине Бијељина.

Лот 18: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, ул.
Његошева, к.ч.бр. 867/9 Л=74

Предметјавне набавке је подијељен у 31 Лот:

Лот 20: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, Дијелови-стаклара, к.ч.бр. 2707 Л=240

Лот 1: изградња водоводне мреже МЗ Пучиле на
к.ч.бр. 1254, 1255, 1256, Л=170

Лот 21: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, насеље Тријешница, к.ч.бр. 623-625 Л=140

Лот 2: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, насеље Бракрачић, и др. Л=288 Вујадиновић

Лот 22: Изградња водоводне мреже МЗ Попови, к.ч.бр.
1961/1 Л=212

Лот 3: Изградња водоводне мреже МЗ 15 Мајевичка,
ул. Јурија Гагарина, Л=78

Лот 23: Изградња водоводне мреже МЗ Вук Караџић,
ул. Војводе Петра Бојовића Л=92

Лот 4: Изградња водоводне мреже МЗ Вељко Лукић.
ул. Владике Николаја и Мачванска, Л=1407

Лот 24: Изградња водоводне мреже МЗ Дашница, ул.
Васка Попе Л=198

Лот 5: Изградња водоводне мреже МЗ Љесковац-Патковача, к.ч.бр. 1478/1, Л=140

Лот 25: Изградња водоводне мреже МЗ Вук Караџић,
ул. Васе Пелагића и Владике Гаврила Л=240

Лот 6: Изградња водоводне мреже МЗ Дашница, ул. Васка Попе бр.36. Миловановић и др.
к.ч.бр.211/5.Л=95

Лот 26: Изградња водоводне мреже МЗ Патковача, Блок
8. Л=283

Лот 19: Изградња водоводне мреже МЗ Галац, ул. Галац
Л=146

Лот 7: Изградња водоводне мреже МЗ Лединци,ул.
Владимира Гаћиновића . Л=183

Лот 27: Изградња водоводне мреже МЗ Вук Караџић,
ул. Војводе Петра Бојовића, Војковић, Савић и
др. Л=204

Лот 8: Изградња водоводне мреже МЗ Пучиле, Чвргића сокак к.ч.бр. 72., Л=82

Лот 28: Изградња водоводне мреже МЗ Дворови, стари
Гојсовац, Л=1145

Лот 9: Изградња водоводне мреже МЗ Патковача до

Лот 29: Изградња водоводне мреже МЗ Вук Караџић,
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ул. Милована Глишића бр.29. Л=134

формирати доношењем посебног рјешења.

Лот 30: Изградња водоводне мреже МЗ Дашница, ул.
Стјепан Митров Љубиша Л=899
Лот 31: Изградња водоводне мреже МЗ Хасе, старе Хасе, Л=546
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 608.280,00 KM (Лот1=
10.200,00; Лот 2= 17.280,00; Лот 3= 4.680,00; Лот 4=
84.420,00; Лот 5= 8.400,00; Лот 6= 5.700,00; Лот 7=
10.980,00; Лот 8= 4.920,00; Лот 9= 21.780,00; Лот 10=
7.560,00; Лот 11= 8.400,00; Лот 12= 3.240,00; Лот 13=
7.800,00; Лот 14= 114.960,00; Лот 15= 9.600,00; Лот 16=
7.800,00; Лот 17= 7.380,00; Лот 18= 4.440,00; Лот 19=
8.760,00; Лот 20= 14.400,00; Лот 21= 8.400,00; Лот 22=
12.720,00; Лот 23= 5.520,00; Лот 24= 11.880,00; Лот 25=
14.400,00; Лот 26= 16.980,00; Лот 27= 12.240,00; Лот
28= 68.700,00; Лот 29= 8.040,00; Лот 30= 53.940,00; Лот
31=32.760,00).
Реализацију радова одређених у лотовима од 1 до
27 и радове у лотовима 29 и 31 ће суфинансирати мјесне
заједнице са учешћем од 50%, док ће реализацију радова у лотовима 28 и 30 суфинансирати Министарство за избјегла и расељена лица Републике Српске и
мјесне заједнице са следећим учешћима: за лот 28 Министарство обезбјеђује 20.000,00 KM a Мјесна Заједница 14.350,00 KM, a за лот 30 Министарство обезбјеђује
15.000,00 KM a Мјесна Заједница 11.970,00 KM
Средства са којима општина Бијељина учествује у
реализацији предвиђених радова износе 304.140,00 KM,
a обезбјеђују се из буџета општине за 2010. годину са
буџетске ставке: “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна и елекро мрежа и канализација)
-буџет и кредитна средства”, економски код: 821 600,
потрошачка јединица: 0005170.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
V
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију радова је од дана
закључења уговора до 31.12.2010. године.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се

09. 06. 2010.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-104/10
Бијељина,
Датум, 06. 06. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-03 (2
ЛОТА)-П2/09, ЛОТ 1-A1
I
Приступа се јавној набавци услуга под шифром:
СКП-03 (2 ЛОТА)-П2/09, ЛОТ 1-A1
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине вршиће се јавна набавка следећих услуга: Одржавање и чишћење јавних
површина на подручју града Бијељине-непредвиђене
услуге и вишак услуга, Анекс 1 на Уговор број: 02-404237/09, ЛОТ 1, од 01.03.2010. године.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 22.000,00 KM. Средства се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину,
са буџетске ставке “Средства за финансирање комуналне потрошње”, економски код: 613 900, потрошачкајединица: 0005170.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци.

09. 06. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
V

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана
закључења анекса уговора до 01.03.2011.године.

буџетске ставке: “Реконструкција и инвестиционо одржавање - домови културе - кредит”, економски код: 821
600, потрошачкајединица: 0005210.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V

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

Предвиђени рок за реализацију радова је од дана
закључења уговора до 01.09.2010. године.
VI

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-106/10
Бијељина,
Датум, 03. 06. 2010. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-9/10
I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
ДД - 9/10
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се јавна набавка следећих радова: Извођење радова на реконструкцији и адаптацији дома културе у
Балатуну.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 70.000,00 KM. Средства
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-102/10
Бијељина,
Датум, 31. 05. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-34/10
I
Приступа се јавној набавци радова под шифром:
ДД - 34/10
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
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вршиће се јавна набавка следећих радова: Извођење
радова на реконструкцији и санацији дома културе у
Доњем Магнојевићу.

I
Приступа се јавној набавци услуга под шифром:
ИП-01-П1/10

III

II

Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 15.600,00 KM. Средства
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
буџетске ставке: “Реконструкција и инвестиционо одржавање - домови културе - кредит”, економски код: 821
600, потрошачкајединица: 0005210.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци.

За потребе Одјељења за инспекцијске послове вршиће се јавна набавка услуга под називом: Трошкови
инспекцијских узорака током 2010. године.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 10.000,00 KM. Средства се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину,
са буџетске ставке: “Трошкови инспекцијских узорака,
извршење рјешења контролних органа”, економски код:
613 900, потрошачкајединица: 0005220.

V

IV

Предвиђени рок за реализацију радова је 20 (двадесет) дана од дана закључења уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
поступак конкурентског захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана
закључења уговора до 31.12.2010. године.

VII

VI

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”.

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-103/10
Бијељина,
Датум, 31. 05. 2010. године

09. 06. 2010.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06 и 12/09) и
члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ИП-01-П1/10

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-107/10
Бијељина,
Датум, 08. 06. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72 Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:

09. 06. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-12-П1/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
шифром: ДД-12-П1/10
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се јавна набавка следећих радова: Изградња
спортских терена - по фазама.
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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, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА СКП-07/10
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног поступка: ”Мјерење аерозагађења на подручју града Бијељине”, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. НУ „Институт заштите, екологије и информатике” Бања Лука
2. Институт за грађевинарство “ИГ” Бања Лука

III

3. ДОО „ Технички институт”Бијељина

Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 50.000,00 KM. Средства
се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину, са
буџетске ставке: “Набавка грађевинских објеката-инвестиције у спортске објекте”, економски код: 821200,
потрошачка јединица: 0005210.

II

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

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда НУ „Институт заштите,екологије и информатике” Бања Лука није испунила услове предвиђене тендерском документацијом из разлога што није
достављена банкарска гаранција за озбиљност понуде
у износу од 2.000,00 KM. Понуде Институт за грађевинарство “ИГ” Бања Лука и ДОО „Технички институт”
Бијељина у потпуности су испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом.

V

III

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

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

VI
Предвиђени рок за реализацију радова је од дана
закључења уговора до 01.09.2010. године.
VII

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

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће ce y “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-108/10
Бијељина,
Датум, 08. 06. 2010. 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: 02-404-82/10
Бијељина,
Датум, 02. 06. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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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, 08/06,70/06 и 12/09) 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
РАДОВА ДД-12/10
I
У поступку јавне набавке радова путем конкурентског захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци :”Изградња спортских терена - по
фазама” , понуде су доставили следећи понуђачи:

радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА СКП-04/10
I
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци: “Израда кућних бројева, огласних
табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића,
подеста за постављање контејнера и саобраћајних знакова”, понуде су доставили следећи понуђачи:
1.

ДОО “Призма” Бијељина

2.

ДОО “Сигнум” Бијељина

1. ДОО „Радиша” Бијељина

II

2. ДОО „Бук промет” Бијељина
3. АД „Бијељина пут” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, али да најповољнија понуда понуђача АД”Бијељина пут”, Бијељина у бруто износу
од 66.029,43 KM прелази средства предвиђена буџетом
уговорног органа те се поступак ОБУСТАВЉА, сходно
члану 12. став 1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним
набавкама БиХ, јер су цијене свих прихватљивих понуда значајно веће од буџета уговорног органа.
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: 02-404-86/10
Бијељина,
Датум, 31. 05. 2010. године

09. 06. 2010.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда ДОО “Сигнум” Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога што није достављена Лиценца за испуњавање услова за грађење објеката једноставне конструкције за
које одобрење за грађење издаје општински орган управе, издате од надлежног Министарства као и документација којом се доказује техничка опремљеност (компресор). Понуда ДОО „Призма” Бијељина у потпуности
је испунила услове предвиђене тендерском документацијом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 46. став
6. Закона о јавним набавкама БиХ, јер су прикупљене
мање од три одговарајуће понуде.
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-87/10
Бијељина,
Датум, 31. 05. 2010. године

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и

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.

09. 06. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 12/09) 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-32/10
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на набавку радова: “Извођење радова на прикључку Дома културе у Јоховцу на водоводне инсталације и адаптација објекта”, понуде су доставили следећи понуђачи:
1.

Д.О.О. “Бук промет” Бијељина

2.

Д.О.О. “ПГП Градитељ” Бијељина

3.

Д.О.О. “Финалпром” Бијељина

4.

Д.О.О. “Зидар Живановић” Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда је установљено да све достављене понуде испуњавају услове
предвиђене тендерском документацијом.
На основу критеријума дефинисаног као најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено је
вредновање и утврђена следећа ранг листа:
Р.бр.

Назив понуђача

Укупна цијена
(са ПДВ-ом)

1. Д.О.О. „ПГП Градитељ“ Бијељина

9.970,00 KM

2. Д.О.О. „Зидар Живановић“ Бијељина

13.230,00 KM

3. Д.О.О. „Финалпром“ Бијељина

14.750,00 KM

4. Д.О.О. „Бук промет“ Бијељина

15.030,00 KM

III
Ha основу извршеног вредновања оиуењено је да
је најповољнији понуђач којем ће бити додјељен Уговор:
ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
9.970,00 KM
IV
Против ове одлуке сваки од понуђача има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана пријема исте.
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Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-85/10
Бијељина,
Датум, 04. 06. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 27.0длуке о статусу незаконито изграђених објеката („Сл. гласник општине Бијељина”, бр. 9/10), члана 24. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”,бр. 101/04,42/05 i 118/05) и члана 51.
алинеја 12.. Статута општине Бијељина (Службени гласник Општине Бијељина бр. 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник
општине Бијељина дана 03. 06. 2010. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о поступку и начину обрачуна код одређивање
накнада у поступку легализације, као и
садржини и контроли техничке документације
за објекте које су предмет легализације
Члан 1.
Овим Правилником се, у складу са Законом
о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02,14/04,112/06 и 53/07) и Одлуком о статусу незаконито изграђених објеката („Службени гласник општине Бијељина”, број 9/10), утврђује
поступак и начин обрачуна код одређивање накнада
у поступку легализације, као и садржина и контрола
техничке документације за објекте које су предмет легализације.
I КРИТЕРИЈУМИ ОДРЕЋИВАЊЕ ВИСИНЕ
ЈЕДНОКРАТНЕ РЕНТЕ И НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА
Члан 2.
Обрачун једнократне ренте и накнаде за уређење
грађевинског земљишта у поступку легализације врши се у складу са одредбама Закона о грађевинском
земљишту и Одлуком о грађевинском земљишту
општине Бијељина.
За индивидуално стамбене, стамбено-пословне,
производно привредне, као и за вишепродичне стамбене објекте по члану 13. Одлуке о статусу незаконито изграђених објеката („Службени гласник општине
Бијељина”, број 9/10), обрачун једнократне ренте и накнаде за уређење земљишта врши се у складу са наве-
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деним законом и подзаконским актом, а умањује се у
складу са Одлуком о статусу незаконито изграђених
објеката.
Члан 3.
По запримљеном поднеску инвеститора незаконито изграђеног објекта за покретањем поступка легализације, орган управе је дужан да на лицу мјеста, у
смислу одредби Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске”,број: 84/02,14/04,112/06 и
53/07) сачини Записник о извршеном увиђају и утврђивању релевантног чињеничног стања.
У поступку израде Записника из претходног става неопходно је извршити снимање постојећег објекта у
циљу утврђивања развијене бруто површине.
Рјешење о накнадној урбанистичкој сагласности за индивидуално стамбени објекат поред одређених висина накнаде за једнократну ренту и накнаде за
уређење земљишта по 1 м2 треба да садржи и податак о
бруто развијеној површини објекта.
Члан 4.
Након издавања рјешења о накнадној урбанистичкој сагласности инвеститор незаконито изграђеног објекта је у обавези да у року од 60 дана од дана
пријема рјешења настави поступак легализације код
Одјељења за просторно уређење општине Бијељина уз
прибављене сагласности и обавезе по рјешењу о накнадној урбанистичкој сагласности.
Инвеститору незаконито изграђеног објекта, поред могућност из претходног става, омогућено је да се
у року од 30 дана обрати ЈП”Дирекција за изградњу и
развој града”Бијељина (у даљем тексту: Дирекција)
са захтјевом за закључење уговорног односа у даљем
поступку легализације
Члан 5.
Ако инвеститор незаконито изграђеног објекта
располаже раније издатом урбанистичком сагласношћу, исту ће приложити захтјеву за легализацијом објекта на основу којег ће се вршити евентуална измјена
раније урбанистичке сагласности, у корист инвеститора, у дијелу диспозитива рјешења о одређивању накнада, a y складу са важећом скупштинском Одлуком о легализацији незаконито изграђених објеката
Члан 6.
Сматра се да статус избјеглог и расељеног лица
има особа која исти доказује потврдом надлежног Одсјека за избјегла и расељена лица (ОМИ), односно особа која је започела изградњу индивидуално-стамбеног
објекта са статусом избјеглог и расељеног лица (као доказ о времену градње може да послужи све што је прописано Законом о општем управном поступку, као и
слиједећи докази: уговор о стицању непокретности у
својину, аерофотограметријско снимање, вођени ин-
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спекцијски поступкци, доказ о времену прикључка на
електро и водоводну мрежу, потврда МЗ и др.).
Одлука о привременом ослобађању такси и других накнада које су из надлежности Општине и предузећа чији је оснивач Скупштина општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број 7/05)
неће се примјењивати у поступку легализације незаконито изграђених објеката по Одлуци о статусу незаконито изграђених објеката („Службени гласник општине
Бијељина”, број 9/10).
Члан 7.
Уколико инвеститор незаконито изграђеног индивидуално стамбеног објекта одлучи да закључи уговор са Дирекцијом у смислу члана 4. став 2. овог Правилника, обавезан је да Дирекцији достави слиједећу
документацију:
• правоснажно рјешење о накнадној урбанистичкој сагласности - зк.извадак, или уговор или одлука надлежног државног органа, као доказ о
• власништву на предметној парцели
• копије евентуалних сагласности у смислу члана
71. Закона о уређењу
• простора
• последње рачуне о измиреним режијским обавезама за струју и воду
Члан 8.
Након закључења уговорног односа Дирекција
ће у року од 15 дана, а на основу рјешења о накнадној
урбанистичкој сагласности извршити укупан обрачун
прибављања свих по рјешењу неопходних сагласности,
накнада, такси и осталих услуга за потребе издавања
рјешења о накнадном одобрењу за грађење и рјешења
о накнадном одобрењу за употребу објекта, у складу са
важећим цјеновницима за извршене услуге комуналних предузећа, републичких управних организација и
установа, а који ће служити као основ за једнократну
уплату истих или за одобрење намјенског кредитирања
инвеститора у поступку легализације код Пословних
банака.
Члан 9.
Дирекција ће у име Инвеститора незаконито изграђеног објекта са којим има уговорни однос, а који
је уплатио авансна средства или се обратио Банци и
закључио Уговор о кредиту, доставити Одјељењу доказ
о извршеном плаћању обавеза по рјешењу о урбанистичкој сагласности.
Члан 10.
По добијању грађевинске дозволе, Дирекција ће у
име Инвеститора од Одјељења затражити издавање рјешења о употреби објекта
По правоснажности рјешења о одобрењу упо-
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требе објекта Дирекција ће Инвеститору предати комплетну документацију са рјешењима и доказима у свим
фазама управног поступка.
II САДРЖИНА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 11.
Под техничком документацијом, у смислу Закона
о уређењу простора и Одлуке о статусу незаконито изграђених објеката, подразумијева се:
1. Техничка документација-упрошћена техничка
документација за објекте изграђене до дана ступања на снагу Одлуке о статусу незаконито изграђених објеката и односи се само на индивидуално стамбени објекат, као главни објекат, са
споредним објектима (помоћни и економски)
2. Техничка документација-пројекат изведеног
стања за све објекте
3. Техничка документација-пројекат за извођење
за објекте који су затечени у фази градње до дана ступања на снагу Одлуке о статусу незаконито изграђених објеката
Члан 12.
Техничка документација-упрошћена техничка документација, према Одлуци, потребна је за све индивидуално стамбене објекте изграђене до дана ступања на
снагу Одлуке о статусу незаконито изграђених објеката („Службени гласник општине Бијељина”, број 9/10),
и мора да садржи:
1. Опште стране(насловна страна, садржај, доказ
о упису у судски регистар пројектне организације, лиценцу пројектне организације, појединачне лиценце пројектаната, изјава одговорног
пројектанта).
2. технички опис изграђеног објекта (опис изграђеног објекта са наведеним калитетом
уграђеног материјала)
3. мишљење одговорног лица о стабилности објекта (дипломирани грађевински инжењер-конструктивни смјер, са лиценцом за пројектовање
или грађење објеката, даје стручно мишљење о
стању у коме се наведени објекат налази, као и
мишљење о стабилности конструкције објек(а)
та, са приједлогом о могућности легализације
наведеног објекта).
4. доказ који потврђује временски период кад је
објекат изграђен, (као доказ о времену градње
може да послужи све што је прописано Законом
о општем управном поступку, као и сљедећи докази: аерофотограметријско снимање, вођени
инспекцијски поступкци, доказ о времену прикључка на електро и водоводну мрежу, потврда
МЗ и др.).
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5. графички прилози:
5.1. ситуацију постављеног објекта
на терену,

Р1:250

5.2. основе,

Р1:100

5.3. карактерисичан пресјек,

Р1:100

5.4. фасаде (улична, дворишна и бочна), Р1:100
(ови графички прилози се раде на нивоу Идејног
рјешења, са минимумом кота и описа).
6. технички опис урађених инсталација
6.1. водовод и канализација (опис урађених инсталација у објекту са наведеним квалитетом уграђеног материјала)
6.2. електроинсталације (опис урађених инсталација у објекту са наведеним квалитетом уграђеног материјала)
7. потписана изјава Инвеститора
(да је објекат изграђен у свему према предоченој техничкој документацији и у складу са Законом о
уређењу простора).
Документација се израђује у два примјерка, овјерава на свакој страни печатом Пројектне организације
која га је израдила, те коричи у фасцикле у заштићује
јемствеником и печатом.
Члан 13.
Техничка докуементација (пројекат изведеног
стања, као и пројекат за извођење објекта), израђује се
у свему према члану 82. Закона о уређењу простора,
као и свим позитиним законским прописима из области пројектовања и грађења.
Документација се израђује у два примјерка, овјерава на свакој страни печатом Пројектне организације
која га је израдила, те коричи у фасцикле и заштићује
јемствеником и печатом.
Члан 14.
Израду техничке документације са свим њеним
дијеловима може вршити предузеће, односно друго
правно лице (пројектна организација) ако испуњава услове из члана 120. Закона о уређењу простора.
III КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 15.
Техничка документација-упрошћена техничка
документација предвиђена чланом II. овог Правилника подлијеже техничкој котроли која обухвата провјеру њене усклађености са условима из урбанистичке
сагласности, стабилности и безбједности, техничким
нормативима, стандардима и нормама квалитета.
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Члан 16.

Контролу техничке документације, у смислу одредбе из претходног члана, врши ЈП „Дирекција за изградњу и развој града” Бијељина у складу са Одлуком
о повјеравању послова техничког прегледа објеката и
техничке контроле техничке документације („Службени гласник општине Бијељина”, број 3/09).
Приликом контроле придржавати се и других одредаба члана 87. Закона о уређењу простора.
О кзвршеној контроли техничке документације
сачињава се извјештај.
Члан 17.
Трошкови контроле техничке документације падају на терет инвеститора.
Накнада за рад комисије за контролу пројеката изведеног стања, као и пројеката за извођење објеката, утврђена је Одлуком о висини накнаде коју плаћа
инвеститор при контроли техничке документације
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и техничког прегледа објекта („Службени гласник
општине Бијељина”, број 6/10)
Члан 18.
Овим Правилником ставља се ван снаге Правилник о садржају и контроли техничке документације потребне у поступку издавања рјешења за незаконито изграђене објекте(„Службени гласник општине
Бијељина”, бр.70/04).
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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