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ГОДИНА XLIV

Број 13 - Страна 245

12. мај 2008. ГОДИНЕ

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске број: 101/04)
и члана 51. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина“, број: 5/05,6/06), и члана
14. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте борбе против штетних утицаја
организацијама и удружењима на подручју општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина број:
17/07), начелник општине Бијељина, д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.

БРОЈ 13/2008
Члан 4.

Ha основу ове Одлуке, а у складу са чланом 16.
Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте борбе против штетних утицаја
организацијама и удружењима на подручју општине
Бијељина, заључиће се појединачни уговори са горе
наведеним организацијма и удружењима, којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 5.
Организације и удружења којима су додијељена
средства за пројекте дужна су да поднесу Комисији
извјештај о реализацији пројекта са финансијским
извјештајем 30 дана по реализацији пројекта.
Члан 6.

Овом одлуком се утврђује расподјела средстава из
буџета општине Бијељина омладинским организацијама
и удружењима у 2008. години, намјењеним за
финансирање пројеката, а на основу расписаног јавног
огласа.
Члан 2.
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 6. и
чланом 11. Одлуке о критеријима, начину и поступку
расподјеле средстава за пројекте борбе против штетних
утицаја организацијама и удружењима на подручју
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина“, број 17/07).

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-6/08
Бијељина,
Датум, 29. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 3.
Сходно члану 4. став 1. Одлуке о критеријима,
Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
начину и поступку расподјеле средстава за пројекте
(„Службени
гласник Републике Српске број: 101/04)
борбе против штетних утицаја организацијама и
и
члана
51.
Статута општине Бијељина (“Службени
удружењима на подручју општине Бијељина, у буџету
општине Бијељина се издвајају средства у износу од гласник општине Бијељина“, број: 5/05,6/06), и члана
13. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле
20.000 KM, за реализацију следећих пројеката:
средстава омладинским организацијама и удружењима
на подручју општине Бијељина („Службени гласник
Број Износ
Ред. Име организације
Назив пројекта
општине Бијељина број: 17/07), начелник општине
бодова KM
бр.
Бијељина, д о н о с и
1. „Центар за екологију „Јачање свијести ученика основних школа кроз
140 7000,00
и одржив развој”
образовне и спортске активности у циљу борбе против
Бијељина
штетних утицаја”
ОДЛУКУ
2. Омладински центар „Мудрошћу и љубављу против дроге - родитељи на
Бијељина
потезу”

135

6600,00

3. Омладински центар „Програм ненасилне комуникације и превенције
Бијељина
малољетничке деликвенције (преступништва) на
подручју општине Бијељина”

110

6400,00

О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА
ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
И УДРУЖЕЊИМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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Службени гласник Општине Бијељина
Члан 1.

Овом одлуком се утврђује расподјела средстава из
буџета општине Бијељина омладинским организацијама
и удружењима у 2008. години, намјењеним за
финансирање пројеката, а на основу расписаног јавног
огласа.
Члан 2.
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 6. и
чланом 11. Одлуке о критеријима, начину и поступку
расподјеле средстава омладинским организацијама и
удружењима на подручју општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број 13/07).
Члан 3.

12. 05. 2008.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -11/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 11/08
II

Сходно члану 4. став 1. Одлуке о критеријима,
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
начину и поступку расподјеле средстава омладинским
јавна
набавка роба: Набавка и уградња клима уређаја
организацијама и удружењима на подручју општине
у
просторијама
и објектима Административне службе
Бијељина, у буџету општине Бијељина се издвајају
општине
Бијељина
средства у износу од 27.000 KM, за реализацију следећих
пројеката:
III
Ред.
бр.

Име
организације

Назив пројекта

1. Омладински
„Едукативна и савјетодавна
центар Бијељина помоћ и подршка омладини
и младим људима у правцу
њиховог самозапошљавања”
2. Одред за
извиђаче
„Семберија”

„Школа за воднике“

Број
бодова

Износ
KM

120

6500,00

140

5820,00

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 25.000,00 KM (НЕТО
21.367,52 KM).
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Набавка опреме за Административну службу
и Скупштину, број потрошачке јединице: 0005240,
економски код: 821 300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски
захтјев са додатним објављивањем обавјештења о набавци.

Члан 4.
Ha основу ове Одлуке, a y складу са чланом 16.
Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте борбе против штетних утицаја
организацијама и удружењима на подручју општине
Бијељина, заључиће се појединачни уговори са горе
наведеним организацијма и удружењима, којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 5.
Организације и удружења којима су додијељена
средства за пројекте дужна су да поднесу Комисији
извјештај о реализацији пројекта са финансијским
извјештајем 30 дана по реализацији пројекта.
Члан 6.

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од маја 2008.године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-54-5/08
Бијељина,
Датум, 29. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-404-133/08
Бијељина,
Датум, 05. 05. 2008. године

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

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -46-4/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем:СКП -н-09/08

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - 46-4/08

II

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова: Изградња
канализационих прикључака у улици Лозничка у
Бијељини

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова: Израда АБ
стубова на укрштању ДВ 10 кв Циглана са II фазом
обилазнице

III

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 11.100,00 KM
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 821 600-09.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 10.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 821 600.

IV

IV

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

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

V

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити у року од 25 дана од дана закључивања уговора.

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана закључивања уговора, а крајњи рок
завршетка је 15.06.2008.године.

VI
Критерији за избор најповољнијег понуђача биће
исказани у посебној тендерској документациј и.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

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

VIII

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

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

VIII

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-132/08
Бијељина,
Датум, 05. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у“ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-134/08
Бијељина,
Датум, 05. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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VIII
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
објавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
Број: 02-404-135/08
НАЧЕЛНИК

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -27(3 лота)/08

Бијељина,
Датум, 05. 05. 2008. године

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 27 (3 лота)/08

Нa основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Кошењечлана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
уређење путних појаса на подручју општине Бијељина
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
Лот 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју
општине Бијељина- источни дио
ОДЛУКУ
Лот 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
општине Бијељина- сјеверни дио
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -н-08/08
Лот 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју
општине Бијељина- западни дио
I
III
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава бројем: СКП -н-08/08
за реализацију јавне набавке је 80.000,00 КМ: Лот
II
1:25.000,00 KM, Лот 2: 30.000,00 KM, Лот 3: 25.000,00
KM .
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Рекламирање
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска општине на рекламним паноима одговарајуће величине
средства је: Средства за одржавање и заштиту локалних постављањем плаката за вријеме празника
путева, број потрошачке јединице: 0005170, економски
III
код: 613 700.
II

IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени
поступак.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана закључивања уговора, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 9.000,00 KM
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170,
економски код: 613 300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев без објављивања обавјештења о
набавци.
V
Рекламирање ће се вршити 90 дана у току године.
VI
Критерији за избор најповољнијег понуђача биће
исказани у посебној тендерској документацији.

12. 05. 2008.
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VII

III

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

Обзиром да су кумулативно испуњени следећи
услови - да је у питању поновљени и отворени поступак
да је објава у Службеном гласнику БиХ била 28
(двадесетосам) дана, као и сазнања уговорног органа
да нема других понуђача заинтересваних за услугу из
члана I ове Одлуке извршено је вредновање понуда које
испуњавају услове тражене тендерском документациј
ом.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у“ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-136/08
Бијељина,
Датум, 05. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
Комисија
је
извршила
вредновање
на
основу
критеријума
најнижа
цијена
односно
упоредна вриједност на следећи начин:

р.бр.

Назив или шифра
понуђача

1.

Ветеринарска станица
“Прима Вет” Јања
2. Д.О.О.“ЛД” Бијељина

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине
доноси:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број: ПП - 05 - п1/07
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка за оквирни споразум, а који се односи на јавну
набавку услуга : Хигијеничарска служба на подручју
општине Бијељина током 2008. 2009. и 2010.roдини
сходно Закону о јавним набавкама, понуде су доставили
следећи понуђачи:
• Ветеринарска станица “Прима Вет” Јања
• Д.О.О. “ЛД” Бијељина
• Д.О.О. “Патриот” Бијељина
II

Укупна
упоредна
вриједност
127,693
162,227

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за услуге
из члана I са којим ће се закључити оквирни споразум за
2008. 2009. и 2010:
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
“ПРИМА BET” ЈАЊА
V
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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-62/08
Бијељина,
Датум, 07. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да тражене услове из тендерске документације
испуњавају следећи понуђачи:
• Ветеринарска станица“Прима Вет” Јања
• Д.О.О.“ЛД” Бијељина
док је понуда понуђача Д.О.О.”Патриот” Бијељина
неблаговремена, јер је пристигла након истека рока
за достављање понуда, те се иста враћа понуђачу
неотворена.

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

Службени гласник Општине Бијељина

Назив
понуђача

I

ДОО”Еко бел”
Лакташи

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, а која се односи на набавку услуга:
Дезинсекција на подручју општине Бијељина за 2008.
годину, понуде су доставили следећи понуђачи:

Укупан број бодова

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ПП-01-п1/08

Бодови за критеријум понуђена
цијена

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 :

12. 05. 2008.

Бодови за критеријум понуђени
услови плаћања
Бодови за критеријум кадровска
оспособљен OCT
Бодови за критеријум техничка
опремљеност
Бодови за критеријум квалитет
понуђеног програма рада
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18.78
1.25
386.100,00КМ

4.59

3.45

5.23

33.30

ДОО”Санитација”
22.85
Бијељина
315.900,00КМ 2.50

3.79

3.45

5.23

37.82

ДОС”Санитација”
18.37
1.25
Зворник
393.120,00КМ

1.62

3.10

4.54

28.88

• Д.О.О.”ЕКО-БЕЛ” Лакташи
• Д.О.О.”САНИТАЦИЈА” Бијељина

IV

• Д.О.О.”САНИТАЦИЈА” Зворник

Ha основу збирне табеле бодовања сачињена је
ранг листа и изабран најповољнији понуђач:

• ЗАВОД ЗА ДДД “ВИСАН” Београд
• Д.О.О.”ЕКО ДЕЗ” Београд
II

Понуђач

Укупан број
бодова

РАНГ

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове предвиђене општим дијелом тендерске
документације испуњавају све достављене понуде, али
понуде понуђача ЗАВОД ЗА ДДД “ВИСАН” Београд и
Д.О.О.”ЕКО ДЕЗ” Београд нису вредноване из разлога
што не испуњавају услов из тачке 1. посебног дијела
тендерске документације тј. не посједују Рјешење
Министарства здравља и социјалне заштите Републике
Српске.

ДОО”Санитација”
Бијељина

37.82

1.

ДОО”Еко бел”
Лакташи

33.30

2.

ДОО”Санитација”
Зворник

28.88

3.

III

Д.О.О.“САНИТАЦИЈА” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
315.900,00КМ

На основу критеријума дефинисаних као:
• Понуђена бруто цијена�����������������������������60 бодова
• Понуђени услови плаћања�������������������������5 бодова
• Кадровска оспособљеност�����������������������10 бодова
• Техничка опремљеност ���������������������������10 бодова
• Квалитет понуђеног програма рада��������15 бодова
Извршено је вредновање следећих понуда:
1. Д.О.О.”ЕКО-БЕЛ” Лакташи
2. Д.О.О.”САНИТАЦИЈА” Бијељина
3. Д.О.О.”САНИТАЦИЈА” Зворник
на основу којег је сачињена збирна табела
бодовања:

V
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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-85/08
Бијељина,
Датум, 07. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

12. 05. 2008.
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Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број:101/04 и 42/05), самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник 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 БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и :
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. ДД-17/08

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА бр. СКП-01/08 I

I

I

Обуставља се поступак јавне набавке радова
путем отвореног поступка: ”Извођење радова на
изградњи топле везе између постојећих објеката у кругу
ОШ Свети Сава у Црњелову- Бијељина”, понуде су
доставилиследећи понуђачи:

У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка :”Одржавање кишне канализације у граду
Бијељина и насел.еном мјесту Јања за 2008. годину“,
понуде су доставили следећи понуђачи:

•
•
•
•

Д.О.О.”Призма”, Бијељина
Д.О.О.”Бук промет”, Бијељина
Д.О.О.”АББ”, Бијељина
Д.О.О.”Жеграп”, Бијељина

• Д.О.О.”Хигра”, Бијељина
• АД “Водовод и канализација” Бијељина
II

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације
испуњавају следеће понуде:
• Д.О.О.”Призма”, Бијељина
• Д.О.О.”Бук промет”, Бијељина
• Д.О.О.”АББ”, Бијељина
док понуда понуђача Д.О.О.”Жеграп” из Бијељине
не испуњава услове, јер није доставило биланс стања и
биланс успјеха за 2006. и 2007.годину и потврду банке
да је понуђач солвентан у последња три мјесеца, тако да
поменута понуда није усшла у процес вредновања.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, из разлога што су
цијене свих прихватљивих понуда значајно веће од
буџета уговорног органа, сходно члану 12. став 1. тачка
б) подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ.
IV

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да опште услове из тендерске документације
испуњавају обје понуде.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12.
став 1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама
БиХ, јер је број прихватљивих понуда мањи од три и не
обезбјеђује стварну конкуренцију за конкретан уговор.
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: 02-404-83/08
Бијељина,
Датум, 30. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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: 02-404-59/08
Бијељина,
Датум, 30. 04. 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),
члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
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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
бр.СКП -н-4-08

12. 05. 2008.
I

Именује се Комисија за пграћење и надзор над
извођењем радова дезинсекције на подручју општине
Бијељина за 2008. годину у саставу:
• Милан Савић, шеф Одсјека за пољопривреду
• Драган Петровић, ветеринарски инспектор

I

• Младен Јовановић, ветеринарски инспектор

У поступку јавне набавке радова:мОдводња
површинских вода у Ул. Српске доброваљачке гарде у
Бијељини“ путем конкурентског захтјева без додатног
објављивања обавјештења, понуду је доставио понуђач:
1) ДОО“ХИГРА” Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,
али је број примљених прихватљивих понуда мањи од
три и не обезбјеђује стварну конкуренцију.
III

• Радмила Гардашевић, санитарни инспектор
• Предраг Јовић, пољопривредни инспектор
II
Задатак Комисије је да прати и врши надзор над
извођењем радова дезинсекције на подручју ошптине
Бијељина у складу са расписаним тендером, те да
сачини извјештај и информише Начелника општине о
изведеним радовима дезинсекције.
Ш
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у“Службеном гласникуошптинеБијељина”.

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-510-338/08
Бијељина,
Датум, 29. 04. 2008. године

IV

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор овом органу 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: 02-404-105/08
Бијељина,
Датум, 30. 04. 2008. 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 ошптине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник оппггане Бијељина,
д о н и о је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
И НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ЗА 2008. ГОДИНУ

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службсни гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06) и члана 11. став 2. Одлуке о једнократној новчаној
помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 9/08),
Начелник општине Бијељина д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ
ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ
ПОМОЋИ ЛИЦИМА У СТАЊУ ВАНРЕДНЕ
СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
I
Образује се Комисија за додјелу једнократних
новчаних помоћи у следећем саставу:
1.

ЈЕВТО ВАСИЛИЋ, самостални стручни сарадник
за здравство, социјалну заштиту и хуманитарне
дјелатности, предсједавајући;
ДРАГАН БОЖИЋ, шеф Одсјека за хуманитарне
дјелатности и невладине организације, замјеник
предсједавајућег;

12. 05. 2008.

2.

3.
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ШАНИКА ГЕРНАЧ, самостални стручни сарадник
за здравство, социјалну заштиту и хуманитарне
дјелатности, члан;
ГОРАН ВУЛОВИЋ, самостални стручни сарадник за
рад са невладиним организа-цијама, замјеник члана;
СЛОБОДАНКА НИКОЛИЋ, социјални радник у
Центру за социјални рад Бијељина, члан;
ТОДОР МАКСИМОВИЋ, срцијални радник у Центру
за социјални рад Бијељина, замјеник члана
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именује се Зоран Перић, општински пољопривредни
инспектор.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику ошптине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-510-353/08
Бијељина,
Датум, 08. 05. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Задаци Комисије утврђени су Одлуком о
једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне
социјалне потребе (“Службени гласник општине
Бијељина” број 9/2008).
III
Комисија се образује на период од двије године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-53-1/08
Бијељина,
Датум, 30. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 204. Пословника Скупштине
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 7/05 и 19/07) и Рјешења о именовању
Координационог тијела за праћење имплементације
Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 23/07),
Координационо тијело за праћење имплементације
Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године
на сједници одржаној 08. маја 2008. године, д о н о с и

ПОСЛОВНИК
О РАДУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА
ЗА ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ДО 2015. ГОДИНЕ
Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04,42/05 и 11/05) и члана 51 Статута ошштине
Бијељина (“Службени гласник оппгаше Бијељина”, број:
5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н и о
је

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И НАДЗОР
НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВ А
ДБЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ЗА 2008. ГОДИНУ
I
У Рјешењу о именовању Комисија за пграћење и
надзор над извођењем радова дезинсекције на подручју
ошптине Бијељина за 2008. годину, број: 02-510-338/08
од 29. 04.2008. године, умјесто Драгана Пегровића,

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником утврђује се дјелокруг рада,
састав и начин рада, управљање радом, одржавање
партнерских састанака и друга питања која се односе на
рад Координационог тијела за праћење имплементације
Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године (у
даљем тексту: “Координационо тијело”).
Члан 2.
Координационо тијело је радно тијело Скупштине
општине Бијељина које извршавањем послова и
активности које су му додијељене у дјелокруг рада
помаже Скупштини општине и Начелнику општине у
имплементацији Стратегије развоја општине Бијељина
до 2015. године (у даљем тексту:“Стратегија развоја”).
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II ДЈЕЛОКРУГ РАДА
Члан 3.
Основни задаци и дјелокруг рада Координационог
тијела је утврђен Рјешењем о његовом именовању (у
даљем тексту:“Рјешење”).
У оквиру свог дјелокруга Координационо тијело
је одговорно за праћење и координацију активности на
имплементацији Стратегије развоја, а нарочито:
• помаже у креирању процеса за имплементацију
Стратегије развоја,
• одређује и омогућава различите начине за
активно учешће свих заинтересованих субјеката,
• укључује и промовише партнерство
јавног, приватног и невладиног сектора у
имплементацији стратешких и оперативних
циљева развоја општине,
• својим активностима доприноси прикупљању
различитих извора финансирања у циљу
реализације појединих аспеката Стратегије
развоја,
• прати коришћење намјенских средстава, иницира
и предлаже израду приоритетних пројеката који
ће бити финансирани из општинског буџета или
добити донаторску или другу подршку,
• успоставља сарадњу и размјењује информације
са органима, предузећима, установама и другим
организацијама у општини и другим нивоима
власти,
• успоставља сарадњу са удружењима грађана,
одређује начине прикупљања њиховог мишљења,
организује провођење анкета и успоставља
друге облике сарадње у складу са Стратегијом
комуникације са грађанима,
• обезбјеђује континуирану евалуцију стратешких
развојних планова и стратешких циљева,
пројеката, програма и других активности у
складу са потребама, те предлаже њихове измјене
и допуне након проведене евалуације,
• координира кораке партнерства
(1 - идентификација проблема, 2 - израда плана
реализације/акционог плана, 3 - имплементација/
реализација активности и 4 - заједничка
евалуација),
• доноси акциони план/план активности у
извршавању послова из свог дјелокруга рада,
• сачињава информације и извјештаје о
достигунтом степену остварења појединих
стратешких циљева и доставља их надлежним
органима,
• обавља и друге послове које му одреди
Скупштина општине.
Члан 4.
рада

У извршавању послова из свог дјелокруга
Координационо тијело блиско сарађује са

12. 05. 2008.

организационим јединицама Административне службе
општине Бијељина (у даљем тексту: “Администартивна
служба”) од којих прикупља податке и друге
информације које су му потребне за рад, иницира
и предлаже предузимање појединих активности на
реализацији оперативних стратешких циљева, планова и
програма из њихове надлежности.
Члан 5.
Координационо тијело подноси Скупштини
општине полугодишње извјештаје и информације о
имплементацији Стратегије развоја.
Извјештаји и информације садрже податке о
активностима Координационог тијела и других субјеката
који су укључени у имплементацију Стратегије развоја,
оцјену достигнутог степена имплементације односно
реализације појединих стратешких циљева као и
препоруке за даље активности.

Ill CACTAB
Члан 6.
Састав Координационог тијела је одређен Рјешењем.
Координационо тијело из реда својих чланова
бира предсједника/координатора који организује рад
Координационог тијела и извршава послове утврђене
овим Пословником.
Координационо тијело бира замјеника предсјед
ника/координатора који у случају спријечености
или одсутности предсједника има права и дужности
предсједника.
Члан 7.1
Координационо тијело именује секретара из реда
службеника Административне службе.
Секретар Координационог тијела обезбеђује
позивање чланова на сједнице, вођење и израду
записника са сједница, израду информација и извјештаја,
текућу коренспондецију, чува докуменатцију о раду и
обавља друге послове у складу са овим Пословником и
одлукама Координационог тијела.
Члан 8.
Чланови Координационог тијела се групишу у
тимове за праћење реализације појединих стратешких
циљева из Стратегије развоја, у складу са Рјешењем.
Тимови за праћење реализације појединих
стратешких циљева, у складу са акционим планом
Координационог тијела и овим Пословником, доносе
своје акционе планове у којима детаљније дефинишу
сопствене активности за праћење реализације
стратешких циљева за које су одговорни.
Тимови одређују вође тимова.

12. 05. 2008.
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IV НАЧИН РАДА
Члан 9.
Предсједник Координационог тијела сазива
сједнице по сопственој иницијативи, по захтјеву
већине чланова, на захтјев Начелника општине или
предсједника Скупштине општине, а најмање једном у
мјесец и по дана.
На сједницама Координационог тијела води се
записник који, поред података о оддржавању сједнице,
обавезно садржи закључке и договорене активности које
треба испунити укључујући рокове и имена особа које
су задужене за извршење.
О састављању записника стара се секретар
Координационог тијела.
Записник са сједнице Координационог тијела
потписују предсједник и секретар.
Записник
се
доставља
свим
члановима
Координационог тијела, предсједнику Скупштине
општине и Начелнику општине, a no потреби и
начелницима одјељења у Административној служби.
Изводи из записника односно закључци са сједница
Координационог тијела достављају се субјектима на
које се односе поједина питања или активности које су
разматране на сједницама Координационог тијела.
Члан 10.
Чланови Координационог тијела су обавезни
дјеловати у најбољем дугорочном интересу општине
и свих њених грађана, прије сваког другог интереса
(политичког, религијског и сл.).
Чланови Координационог тијела су обавезни
залагати се за постизање консензуса око свих питања у
току рада, а уколико је то немогуће одлуке или акти ће
се доносити већином гласова укупног броја чланова.
Члан 11.
Координационо тијело израђује план активности
за текућу годину.
План активности се доставља Скупштини општине
и Начелнику општине.
Члан 12.
Од чланова Координационог тијела се очекује да
шире информације о активностима Координационог
тијела и обављају неопходно лобирање и заговарање у
институцијама битним за развој општине.
Члан 13.
Координационо тијело има Радну групу која
управља радом Координационог тијела.
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Радна група Координационог
предсједавајућег и шест чланова.

тијела

има

Предсједник Координационог тијела је уједно и
предсједавајући Радне групе, a чланови радне групе су
вође тимова.
Административне, техничке и друге послове за
потребе радне групе обавља секретар Координационог
тијела.
Члан 14.
Радна група Координационог тијела је одговорна за:
• координирање цјелокупног рада Координационог
тијела,
• иницирање активности (према Координационом
тијелу) у имплементацији стратешких циљева
развоја, укључујући припреме, израду,
имплементацију, надгледање и евалуацију
процеса стратешког развоја,
• додјељивање посебних задатака члановима Радне
групе,
• разматрање када и гдје је потребна спољна
експертиза и контактирање потребних
стручњака, формирање и именовање стручних/
експертних група за конкретне области,
• редовно информисање о текућим активностима и
фазама рада,
• извршење задатака које јој додјељује
Координационо тијело.
Члан 15.
Предсједавајући Радне групе Координационог
тијела сазива, организује и води састанке Радне групе
по властитој иницијативи или по предлозима чланова
Радне групе.
О раду са састанка Радне групе води се записник
који обавезно садржи закључке и договорене активности
које треба испунити укључујући рокове и задужења.
Записник потписује предсједавајући Радне групе и
секретар.
Члан 16.
Координационо
тијело
ће,
по
организовати састанке партнерских група.

потреби,

Партнерске групе сачињавају представници:
мјесних заједница, привредних друштава, НВО-а,
установа и осталих заинтересованих правних и физичких
лица.
Одржавање састанака и рад партнерских група
организују предсједник и секретар Координационог
тијела.
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Задатак партнерске групе је да идентификује
проблеме, кандидује пројекте, предложи активности
или мјере и начин реализације, тражи подршку у
имплеменацији пројеката, прати и надзире реализацију
и др.

V НАКНАДА ЗА РАД
Члан 17.
Чланови Координационог тијела имају право на
накнаду за рад у складу са одлуком којом се утврђује
висина накнада за чланове скупштинских радних тијела.

VI УСВАЈАЊЕ ПОСЛОВНИКА
Члан 18.
Пословник о раду, његове измјене и допуне усваја
Координационо тијело већином гласова од укупног
броја чланова.
Приједлог за измјене и допуне овог Пословника
може покренути сваки члан Координационог тијела и
Начелник општине.
Нацрт измјена и допуна овог Пословника
утврђује секретар Координационог тијела у сарадњи са
предсједником и доставља га члановима Координационог
тијела на разматрање најмање осам дана прије његовог
доношења.
Изузетно, измјене и допуне Пословника
могу се усвојити по хитном поступку на сједници
Координационог тијела, једногласно од стране
присутних чланова.
Члан 19.
Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Број: 01-013-2/08
Бијељина,
Датум, 08. 05. 2008. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА
Др Владо Симеуновић с. р.

12. 05. 2008.

На основу рјешења број 02/3-372-26/08-144 од
07. 05. 2008. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 144 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “МАЈОРА ДРАГУТИНА
ГАВРИЛОВИЋА 18” Ул. мајора Драгутина Гавриловића
бр: 18, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и
сједиште: Заједница етажних власника зграде“мајора
Драгутина Гавриловића бр: 18” Ул. мајора Драгутина
Гавриловића бр: 18, Бијељина
Оснивачи: 40 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступа: Крсмановић Стево, прeдcједник Управног
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-26/08-144		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 07. 05. 2007. године
Цамић Изет с. р.

12. 05. 2008.
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