08. 10. 2010.

ГОДИНА XLVII

Службени гласник Општине Бијељина

Број 20 - Страна 501

08. октобар 2010. ГОДИНЕ

БРОЈ 20/2010

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, 70/06 и 12/09 ) и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У III
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2010. ГОДИНИ
I
Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки у 2010.години.
II
Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки за 2010.години врши се за Одјељење за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.
III
Непосредни руководиоци организационих јединица Административне службе општине
Бијељина су одговорни за благовремено реализаовање Годишњег плана јавних набавки у 2010.
години, у складу са дјелокругом рада сваке организационе јединице.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у “Службеном гласнику
општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1110/10
Бијељина,
Датум,29. 09. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

Врста ЈН
(робе/
услуге/
радови)

радови

Шифра ЈН

СКП-61/2010

Назив јавне набавке

Изградња 10kV
надземног прикључног
далековода и стубне
трафо станице ЖТС
10/0,4 kV 250(160)kVA
у МЗ Бријесница по Закључку CO
Бијељина

Ред.
бр.
ЈН

64.
50.000,00

Процјена
max БРУТО
вриједно
ст ЈНуКМ

Рок за додјелу - закључење уговора
15.11.2010.

Рок за реализацију
УГОВОРА - ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА
31.12.2010.

Да ли се предвиђа
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
HE

Извор финсијских средстава:
ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА /
ЕКОНОМСКИ КОД
Буџет2010.
0005170 821600

HE

Да ли се предвиђа
субвенционирање

У складу са новонасталим околностима ова организациона јединица врши допуну Годишњег плана јавних набавки за 2010. годину:

5. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ

III - ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

Република Српска
ОПШТИНА БИЈЕЉИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Најкаснији
термин
отпочињања
активности
на ЈН

05.10.2010. године

Врста
поступка процедуре
ЈН

Особа / особе
из орган.ј
ед.ресора
задуже
неза
ЈН

тд

КОНКУРЕНТСКИ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА

Томица Стојановић и Мехмедалија
Побуђановић

Носилац израде
ПОСЕБНОГ ДИЈЕЛА

Одјељење за
стамбено-комуналне послове

Број 20 - Страна 502
Службени гласник Општине Бијељина
08. 10. 2010.

Непланиране јавне набвке

Јавне набавке путем ДИРЕКТНИХ
СПОРАЗУМА
у складу са
Правилником,
у законски допуштеним
границама до 10%

66.

робе/
услуге/
радови

робе/

услуге/
радови

ОДУСТАНАК

Набавке се покрећу у складу са Правилником о поступку директног споразума и предвиђеним буџетским средствима у 2010.години !

Набавке се покрећу по претходно добијеној посебној сагласности начелника општине !

Назив јавне набавке

Изградња ТРАФО-СТАНИЦА у МЗ на подручју
општине Бијељина током 2010.године
(у више циклуса са више лотова)

Редни број из
Плана набавки за
2010. годину

9.

скп-

Службени гласник Општине Бијељина

09(ц...,...лотова)/ 10

Шифра ЈН
У Годишњем плану јавних
набавки за 2010.roдину од
15.фебруара 2010.године

Ова организациона јединица одустаје од јавне набавке под редним бројем 9. из Годишњег плана јавних набавки за 2010.годину:

ОД ЈАВНИХ НАБАВКИ ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊЕМ ПЛАНОМ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2010. ГОДИНУ

СКП-н-.../lO

СКП-дс-.../lO

65.

08. 10. 2010.
Број 20 - Страна 503
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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, 08/06,70/06 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 ДД-07/10
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци, а која се односи на набавку радова :”Уклањање
постојећих објеката и изградња темељне конструкције
подручне основне школе у насељу “Лединци””, понуде
су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ Бук промет” Бијељина
2. ДОО „ Трифунчевић”Бијељина
3. ДОО „ MD Peric company” Бијељина

08. 10. 2010.
IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-188/10
Бијељина,
Датум, 28. 09. 2010. 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, 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 ДД-н-43/10

II

I

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је у складу са Записником Начелника општине о неприхватању препоруке комисије
о обустави поступка бр.02-404-188/10 од 27.09.2010.године, на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, извршено вредновање,

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања чбавјештења о набавци, а која се односи на набавку роба :”Набавка опреме за спортске школске терене ( рукомет, кошарка,
одбојка)”, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. СТР и Комисион „Гарфилд “ Бијељина
2. ДОО „ Toп спорт” Бијељина
3. ДОО „ Fox-40” Брчко

1.

ДОО“Бук промет“ Бијељина

71.441,42 KM

2.

ДОО“Трифунчевић“ Бијељина

75.972,93 KM

3.

ДОО“ MD Peric company “ Бијељина

82.728,16 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ”Бук промет” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
71.441,42 KM

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.

ДОО „Toп спорт” Бијељина

11.210,94 KM

III

2.

СТР И комисион „Гарфилд“ Бијељина

11.640,00 KM

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

3.

ДОО „Fox-40” Брчко

11.910,60 KM

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

и сшјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Toп спорт” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
11.210,94 KM

08. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
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III

III

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

Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор
у року од пет дана од дана пријема исте.

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

IV

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-184/10
Бијељина,
Датум, 28. 09. 2010. године

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику зпштине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-198/10
Бијељина,
Датум, 05. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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, 70/06, 12/09 и 60/10) 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 :КНО-н-03-а1/10
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а
која се односи на набавку радова:Утврђивање непредвиђених радова на отклањању последица непогода у
Дому културе у Јоховцу и санација и текуће одржавање
домова културе у Кацевцу и Бањици, Анекс 1 на Уговор број:02-404-176/10 од 14.09.2010.године позван је извођач радова из основног Уговора Д.О.О. “ПРИЗМА”,
Бијељина.
II
Након разматрања приспјеле понуде је установљено да иста испуњава услове из тендерске документације, те је након извршених преговора прихваћена
понуда:
Д.О.О. “ПРИЗМА” Бијељина
са понућеном цијеном у бруто износу од:
4.032,00 KM

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 РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОП-12/10
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објаљивања обавјештења о набавци, а која се односи на набавку услуга :” Скенирање
дијела архиве АСО Бијељина.”, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Sector ADS” Бања Лука
2. ДОО „Близанци” Бања Лука
3. ДОО „CGM Design” Baњa Лука
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.

ДОО „Sector ADS” Бања Лука

14.976,00 KM

2.

ДОО „Близанци“ Бања Лука

17.784,00 KM

3.

ДОО „CGM Design”Baita Лука

22.400,00 KM
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и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Sector ADS” Бања Лука,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
14.976,00 KM

08. 10. 2010.

ском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.

ДОО“Пројектоградња“ Братунац

34.910,50 KM

III

2.

ДОО“Јединство инжињеринг“Источна Илиџа

35.124,34 KM

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

3.

ДОО“ Мега пројект“ Братунац
37.745,15 KM
и оцјењено да је најповољнији понуђач:

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

ДОО “Пројектоградња” Братунац,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
34.910,50 KM

IV

III

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-186/10
Бијељина,
Датум, 05. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласпику 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, 08/06,70/06 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 БИЗ-н-06/2010
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци, а која се односи на набавку радова :”Реконструкција кровног покривача и санација оштећења насталих услед елементарних непогода на вишепородичном
стамбеном објекту у Јањи “, понуду су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО “Пројектоградња” Братунац
2. ДОО „Мега пројект” Братунац
3. ДОО „Јединство Инжињеринг” Источна Илиџа
II
Након разматрања приспјели понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендер-

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-195/10
Бијељина,
Датум, 06. 10. 2010. 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, 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 ПП-н-06/10
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци, а која се односи на набавку радова :” Санација
клизишта на локацији „Тодић”у Ченгићу , по тендеру
ПП-н-06/10”, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ Бук промет” Бијељина

08. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
I

2. ДОО „Призма” Бијељина
3. ДОО „ ПГП Градитељ” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.

ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

17.630,98 KM

2.

ДОО „Бук промет“ Бијељина

19.560,20 KM

3.

ДОО „Призма“ Бијељина

19.966,40 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
17.630,98 KM
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-197/10
Бијељина,
Датум, 06. 10. 2010. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Врши се измјена члана II Одлуке о резултатима и избору најповољнијег понуђача број:02-404-143/10
од 02.09.2010.године у поступку јавне набавке радова: Изградња кружне раскрнице код ДУД-а, односно
раскрсници улица Незнаних јунака - Сремска - Иве Андрића - Стефана Дечанског и уместо постојећег стајаће
следеће:
Р.
број

Назив понуђача

Укупна цијена (са
ПДВ-ом)

1.

А.Д.“Бијељина пут“ Бијељина

139.481,96 KM

2.

Д.О.О. „Бук промет“ Бијељина

144.968,78 KM

3-

Д.О.О. „Изградња“ Теочак

252.148,21 KM

Ha основу извршеног вредновања оцјењено је да
је најповољнији понуђач којем ће бити додјељен Уговор
:
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ “ Бијељина
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
139.481,96 KM
II
Против ове одлуке сваки од 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.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-143/10
Бијељина,
Датум, 07. 10. 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, 12/09 и 60/10) 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 ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА
ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА,
број:02-404-143/10 од 02.09.2010.године у
поступку јавне набавке број :
СКП-30 (ц2,1 лот)/10

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, 12/09 и
60/10) 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: БИЗ-н-06/10
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Службени гласник Општине Бијељина
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова, шифра:
БИЗ-н-06/10
II
За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка радова: Реконструкција кровног покривача и санација оштећења
насталих услед елементарних непогода на вишепородичном стамбеном објекту у Јањи, Карађорђева бр. 72.
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију ове јавне набавке је 35.000,00 KM. Средства у износу од 15.000,00 KM за реализацију ове јавне набавке обезбиједиће Министарство за избјеглице и
расељена лица Републике Српске, а средства у износу
од 20.000,00 KM ће се обезбиједити из буџета општине
за 2010. годину са буџетске ставке: “Набавка грађевинских објеката”, економски код 821 200, потрошачка јединица 0005180.
IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
поступак конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију предметне јавне
набавке је 20 (двадесет) дана од дана увођења 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
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-195/10
Бијељина,
Датум, 27. 09. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

08. 10. 2010.

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, 12/09 И
60/10) 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 ПОНОВЉЕНОМ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
ШИФРА: ДД-Н-42-П1/10
I
ПРИСТУПА СЕ поновљеном поступку јавне набавке радова под шифром: ДД-Н-42-Ш/10
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, вршиће се јавна набавка следећих радова: Израда
пројектно-техничке документације за доградњу подручне основне школе у Новом Насељу Јања и извођење
радова на доградњи подручне основне школе у Новом
Насељу Јања.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију јавне набавке је 90.000,00 KM. Средства
ће се обезбиједити из буџета општине за 2010. годину,
са буџетске ставке “Набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовање”, економски код 821200, потрошачка јединица 0005210.
IV
Предметна јавна набавка радова ће се спровести
кроз поступак конкурентског захтјева без додатног
објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију радова је 60 дана
од дана закључења уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

08. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
VIII

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

материјала”, економски код 613400, потрошачка јединица 0005240,
• 5.000,00 KM ca буџетске ставке: “Јавна кухињанабавка материјала” , економски код 613400, потрошачка јединица 0005301.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-194/10
Бијељина,
Датум, 27. 09. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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IV
Јавна набавка ће се спровести кроз поступак конкурентског захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V

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, 12/09 и
60/10) 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 РОБА ШИФРА: ОП-19/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
ОП-19/10
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка роба под називом: Набавка печења
и остале готове хране за потребе Административне
службе општине Бијељина током 2011. године.

Предвиђени рок за испоруку робаје од 01.01.2011.
године до 31.12.2011.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-193/10
Бијељина,
Датум, 27. 09. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 25.000,00 KM. Средства ће
се обезбиједити из буџета општине за 2011. годину, и
то:
• 2.000,00 KM ca буџетске ставке: “Трошкови репрезентације”, економски код 613900,
потрошачка јединица 0005110,
• 12.000,00 KM ca буџетске ставке: “Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми”, економски код 613900, потрошачка јединица
005110,
• 2.000,00 KM ca буџетске ставке: “Трошкови репрезентације”, економски код: 613900,
потрошачка јединица 0005120,
• 3.000,00 KM ca буџетске ставке: “Набавка материјала-Цивилна заштита”, економски код 613400,
потрошачка јединица 0005180,
• 1.000,00 KM ca буџетске ставке: “Набавка

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, 12/09 и
60/10) 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 РОБА ШИФРА: ОП-20/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
ОП-20/10
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Службени гласник Општине Бијељина

08. 10. 2010.

II

I

За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка сљедећих роба: Набавка рекламног материјала током 2011. године.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
шифром: ПП-н-06/10
II

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију ове јавне набавке је 50.000,00 KM. Средства се обезбјеђују из буџета општине за 2011. годину,
са буџетске ставке: “Набавка материјала”, економски
код 613 400, потрошачка јединица: 0005240.
IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз отворени поступак.

За потребе Одјељење за привреду и пољопривреду, вршиће се јавна набавка радова под називом: Санација клизишта на локацији “Тодић” у Ченгићу.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију ове јавне набавке је 19.000,00 KM. Средства ће се обезбиједити из буџета општине за 2010. годину са буџетске ставке: “Подстицај пољопривредне
производње, туристичке понуде” потрошачка јединица
0005150, економски код 614 300.

V
Предметна јавна набавка ће се реализовати од
01.01.2011. године, а најкасније до 31.12.2011. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.

IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
поступак конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију радова је од 10
(десет) дана од дана увођења извођача у посао.

VII
Комисија за отварање и врједновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-196/10
Бијељина,
Датум, 28. 09. 2010. године

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

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

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, 12/09 и
60/10) 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: ПП-н-06/10

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-197/10
Бијељина,
Датум, 29. 09. 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:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,

08. 10. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

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: КНО-н-03-al/lO
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
шифром: КНО-н-03-а1/10
II
За потребе Кабинета начелника општине, вршиће
се јавна набавка сљедећих радова: Извођење непредвиђених радова на отклањању последица непогода у Дому
културе у Јоховцу и санација и текуће одржавање домова
културе у Кацевцу и Бањици, Анекс 1 на уговор бр. 02404-176/10 од 14.09.2010. године, шифра: КНО-н-03-al/lO.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 4.500,00 KM. Средства се обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину,
са буџетске ставке: “Буџетска резерва”, економски код
614 800, потрошачкајединица: 0005122.
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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, 12/09 и
60/10) 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 (4 ЛОТА)/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под
шифром: СКП-03 (4 ЛОТА)/10
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка сљедећих услуга: Одржавање, чишћење и прање
површина на подручју општине Бијељина. Предметна
јавна набавка је подијељена на 4 лота и то:
Лот 1: Одржавање и чишћење јавних површина на
подручју града Бијељине
Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила

IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци.
V
Предметна јавна набавка ће се реализовати у року
предвиђеном за реализацију у складу са уговором бр.
02-404-176/10 од 14.09.2010. године.

Лот 3: Одржавање, чишћење и прање јавних површина
на подручју насељеног мјеста Јања
Лот 4: Одвоз комуналног отпада из домаћинстава у
МЗ Бријесница и МЗ Љељенча.
III

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

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 1.145.000,00 KM. Средства
се обезбјеђују из буџета општине за 2011. годину, са
буџетске ставке: “Средства за финансирање комуналне
потрошње”, економски код 613 900, потрошачка јединица: 0005170, и то за реализацију Лота 1 600.000,00 KM,
за Лот 2 400.000,00 KM, Лот 3 130.000,00 KM, као и за
Лот 4 15.000,00 KM.

VII

IV

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

Предметна јавна набавка ће се спровести кроз отворени поступак.

VIII

V

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

Предвиђени рок за реализацију услуга је годину
дана од дана закључивања уговора.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VI

VI

Број: 02-404-196/10
Бијељина,
Датум, 30. 09. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Критеријум који ће се примјењивати при избору
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08. 10. 2010.

најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.

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

VII

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОП-14/10

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

I

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-199/10
Бијељина,
Датум, 01. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
ОП-14/10
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка следећих роба: Набавка роба за потребе чајне кухиње Административне службе општине
Бијељина током 2011. и 2012. године.
III

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, 12/09 и
60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,

Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију ове јавне набавке је 215.000,00 KM. Средства се обезбјеђују из буџета општине за 2011. и 2012.
годину, са буџетских ставки:

Потрошачка
јединица:

Економски код:

0005110

613400

Трошкови материјала - сједнице

2011

10.000,00

0005110

613900

Трошкови репрезентације

2011

5.000,00

0005110

613900

Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми

2011

20.000,00

0005110

613400

Трошкови материјала - сједнице

2012

10.000,00

0005110

613900

Трошкови репрезентације

2012

5.000,00

0005110

613900

Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми

2012

20.000,00

0005120

613900

Трошкови репрезентације

2011

8.000,00

0005120

613900

Трошкови репрезентације

2012

8.000,00

0005150

613900

Остале уговорене услуге -материјални трошкови службе

2011

500,00

0005150

613900

Остале уговорене услуге -материјални трошкови службе

2012

500,00

0005160

613900

Непоменуте услуге - материјални трошкови службе

2011

500,00

0005160

613900

Непоменуте услуге - материјални трошкови службе

2012

500,00

0005170

613900

Непоменуте услуге - материјални трошкови службе

2011

500,00

0005170

613900

Непоменуте услуге - материјални трошкови службе

2012

500,00

0005140

613900

Непоменуте услуге - м.т. службе

2011

1.000,00

08. 10. 2010.
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0005140

613900

Непоменуте услуге - м.т. службе

2012

1.000,00

0005210

613900

Остале уговорене услуге -материјални трошкови службе

2011

500,00

0005210

613900

Остале уговорене услуге -материјални трошкови службе

2012

500,00

0005220

613900

Остале уговорене услуге -материјални трошкови службе

2011

500,00

0005220

613900

Остале уговорене услуге -материјални трошкови службе

2012

500,00

0005180

613400

Набавка материјала - Цивилна заштита

2011

2.000,00

0005180

613900

Остале уговорене услуге -материјални трошкови службе

2011

500,00

0005180

613400

Набавка материјала - Цивилна заштита

2012

2.000,00

0005180

613900

Остале уговорене услуге -материјални трошкови службе

2012

500,00

0005130

613900

Остале уговорене услуге - м.т. службе

2011

500,00

0005130

613900

Остале уговорене услуге - м.т. службе

2012

500,00

0005240

613400

Набавка материјала

2011

58.000,00

0005240

613400

Набавка материјала

2012

58.000,00

IV
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз
отворени поступак уз закључивање оквирног споразума на период до 31.12.2012. године.
Предметна јавна набавка ће се реализовати од
01.01.2011. године, а крајњи рок завршеткаје 31.12.2012.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.

Ha основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,42/05 и 11/05), члана 51. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и члана 4. Одлуке о
програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2010. години Начелник општине
Бијељина, д о н и о је

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
О ИСПЛАТИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2010. ГОДИНИ

VII
Комисија за отварање и врједновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-201/10
Бијељина,
Датум, 06. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора
Аграрног фонда општине Бијељина о исплати финансијских средстава за подстицај изградњи капиталних
објеката, подстицај сточарству и и подстицај сточарству и набавци механизације по програму коришћења
средстава у 2010. години, број: 131/2010 од 29.09.2010.године.
Образложење
Аграрни фонд општине Бијељина обратио се Начелнику општине Бијељина са захтјевом за сагласност
на Одлуку Управног одбора о исплати финансијских
средстава за подстицај изградњи капиталних објеката,
подстицај сточарству и подстицај набавци механизације по програму коришћења средстава у 2010. години,
а на основу Правилника о начину и условима подсти-
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цаја у пољопривредној производњи за 2010.годину у висини од 60% од максимално припадајућег износа по захтјеву .
С обзиром на велики број захтјева за наведене намјене и буџетска средства предвиђена за исто и да је
Управни одбор Аграрног фонда општине Бијељина донио Одлуку о исплати финансијских средстава у висини од максимално 60% припадајућег износа по захтјеву
одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Одлука из диспозитива овог Рјешења и мишљење
Одјељења за привреду и пољопривреду општине
Бијељина број: 02/1-3-1-329/10 од 30.09.2010. године налазе се у прилогу Рјешења и чине његов саставни дио.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1132/10
Бијељина,
Датум, 01. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04,
42/05 и 11/05) и члана 51. Статута општине Бијељина
(«Службени гласник опшине Бијељина», број: 5/05, 6/05
и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н и о ј е :

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ЗА 2011. ГОДИНУ

08. 10. 2010.
II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-64/10
Бијељина,
Датум, 05. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике”, 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. Упутства за одржавање јавних расправа о
буџету општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 28/07), Начелник општине Бијељина, донио је

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ЈАВНЕ
РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Образује се Радна група за организовање и
праћење јавне расправе о Нацрту буџета општине
Бијељина за 2011. годину, у саставу:
1. Милорад Софренић, предсједник
2. Нада Марковић-Спасојевић, члан
3. Мирјана Симић, члан
4. Ивана Станојевић, члан

I

II

Именује се Радна група за припрему буџета
општине Бијељина за 2011.годину, у саставу :

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

1. Милорад Софренић, предсједник
2. Нада Марковић-Спасојевић, члан
3. Гордана Којић, члан
4. Боса Мијатовић, члан
5. Изет Цамић, члан
6. Симо Божић, члан
7. Славко Башић, члан
8. Предраг Јовић, члан

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-65/10
Бијељина,
Датум, 05. 10. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

08. 10. 2010.
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