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28. децембар 2010. ГОДИНЕ

БРОЈ 26/2010

На основу члана 30. Закона о локалној самоупра- Одлуке обезбијеђена су у буџету општине Бијељина за
ви („Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04, 2010. годину и 2011. годину.
42/05 и 118/05 ) и члана 35. Статута општине Бијељина
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06 ), а у складу са Закључком Скупштине општи- за финансије општине Бијељина.
не Бијељина од 21. децембра 2010.године, Скупштина
општине Бијељина је на тематској сједници одржаној даЧлан 3.
на 21. децембра 2010. године, дон и је л а је
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
ОДЛУКУ
општине Бијељина“.
Члан 1.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Овом Одлуком врши се расподјела средстава поБрој: 01-022-111/10
П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
себне намјене и буџетске резерве за санацију штета Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
настале услед поплава на подручју општине Бијељина, Датум, 21. 12. 2010. године
Драган Ђурђевић, с. р.
и то:
• за набавку четири монтажне куће породицама
чија су домаћинства потпуно уништена из средстава за борачко-инвалидску заштиту;
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра• за санацију уништене и оштећене инфраструктуви
(„Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04,
ре из средстава посебне намјене и буџетске резер42/05
и
118/05)
и члана 35. Статута општине Бијељиве;
на („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
• за санацију штете настале у Бањи „Дворови” из6/05 и 6/06) Скупштина општине Бијељина је на тематнос од 150.000,00 КМ из средстава посебне намјеској сједници одржаној дана 21. децембра 2010. године
не;
д о н и ј е л а је
• за надокнаду штете настале услед копања канала
ради одвођења воде са поплављених подручја из
ЗАКЉУЧАК
средстава посебне намјене и буџетске резерве;
• за исплату помоћи у новчаном износу од 1.000,00
КМ породицама погинулих бораца (по домаћинству) који су претпјели штету услед поплава из
средстава буџетске резерве;
• за исплату помоћи у новчаном износу од 500,00
КМ за санацију штете власницима стамбених
објеката на поплављеном подручју у које је ушла
вода, а у којима породица живи из средстава
буџетске резерве;
• за изнајмљивање апарата за сушење поплављених
објеката из средстава буџетске резерве;
• за плаћање свих набавки које су биле у служби
санације штета насталих од поплава из средстава
посебне намјене .
Члан 2.
Финансијска средства за намјене из члана 1. ове

1. Скуштина општине Бијељина се упознала са Извјештајем о посљедицама катастрофалних поплава на
подручју општине Бијељина са мјерама за санацију
штета и предлогом системских поступака одбране од
поплава.
2. Скупштина општине Бијељине изражава захвалност
свим органима, организацијама, привредним субјектима и појединцима који су у овом тешком тренутку за
становништво општине Бијељина пружили помоћ која
је добродошла сваком домаћинству на поплављеном
подручју општине Бијељина.
3. Скупштина општине Бијељина констатује:
• да су поплаве настале као резултат неочекивано
великог прилива воде и начиниле огромну материјалну штету на индивидуалним газдинствима,
привреди и комуналној инфраструктури, али да
није било људских жртава ;
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• да је ангажовање Штаба Цивилне заштите општине Бијељина за праћење стања на поплављеним
подручјима, који је у сталном засиједању вршио
координацију са локалном заједницом, Републичком управом цивилне заштите и надлежним
министарствима, резултирало правовременим
доношењем одлука и наредби које су довеле до
адекватних интервенција у датим ситуацијама;
• да су Републичка управа цивилне заштите, Републичка дирекција за робне резерве, Гранична полиција БиХ, Министарство одбране заједнички
штаб оружаних снага БиХ, Центар јавне безбједности Бијељина, Дом здравља Бијељина, Институт за здравље Републике Српске, Агенција за
воде обласног ријечног слива Саве, Професионална вартогасна јединица Бијељина, Ватрогасно
друштво Јања и Црвени крст Бијељина професионално, благовремено и ефикасно извршавали послове из својих надлежности;
• даје у сарадњи са Домом здравља Бијељина остварена успјешна сарадња са Министарством здравља и социјалне заштите и Институтом здравља
Републике Српске на пословима дезинфекције
и дератизације као и другим неопходним мјерама на поплављеном подручју у циљу спречавања
евентуалне појаве епидемије;
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зерве исплате све набавке које су биле у служби
санације штета насталих од поплава;
• да се за четири породице којима је поплава
потпуно уништила куће хитно ријеши питање
смјештаја а у наредном периоду набаве нове монтажне куће из средстава за борачко-инвалидску
заштиту;
• да се Бањи „Дворови” из Дворова за санацију
штета од поплава издвоји 150.000,00 КМ из средстава буџетске резерве;
• да се власницима стамбених објеката на поплављеном подручју у које је ушла вода, а у којима
породица живи исплати износ од 500,00 КМ;
• да се свим породицама погинулих бораца које
су услед поплава на подручју општине Бијељина
претпјела штету исплати новчана помоћ у износу
од 1.000,00 КМ;
• да Комисија коју је именовао Начелник општине
Бијељина настави са расподјелом финансијских и
материјалних средстава према прописаним критеријумима;
• да Скупштина општине Бијељина именује Комисију од представника свих парламентарних странака која ће имати увид у информацију о расподјели финансијских и материјалних средстава;

• да су формиране Комисије за попис и процјену
штете у домаћинствима на поплављеном подручју;

• да се формира Стручни тим за контролу и
праћење здравственог стања становништва и стоке на поплављеном подручју;

• да су из средстава посебне намјене и буџетске резерве издвојена средства за изнајмљивање апарата за сушење и 10 апарата за сушење по основу донација;

• да се Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике Српске достави извјештај о
штети која је услед поплава настала на објектима
привредних субјеката и роби;

4. Мјере и поступци за санацију штета и стварање услова за активну одбрану од поплава
• да се изврши процјена штете на индивидуалним
објектима и објектима привредних субјеката и да
се Извјештај достави надлежним институцијама;
• да се Републичкој дирекцији за робне резерве достави план потреба за намјештајем и подним подлогама (паркет, ламинати, бродски под и сл.) за
домаћинства која су претпјела штету услед поплава;
• да се плански наставе радови и ангажовање механизације и људства у провођењу мјера заштите и
спашавања на поплављеном подручју;
• да се приступи санацији уништене и оштећене
инфраструктуре;
• да се изврши надокнада насталих штета које су
настале услед копања канала ради одвођења воде
са поплављених подручја;
• да се обезбиједе средства за допремање по најмање Зм3 огрева по поплављеном домаћинству, са
локација које је одобрила Влада Републике Српске;
• да се из средстава посебне намјене и буџетске ре-

• Скупштина општине Бијељина тражи од Агенције за воде обласног ријечног слива Саве да хитно ријеши питање обало-утврде на потезу „Холандија” у Јањи и обало-утврде на ријеци Јања.
• Скупштина општине Бијељина тражи од Агенције за воде обласног ријечног слива Саве да у
сарадњи са Владом Републике Српске ријеши питање најугроженијих тачака изливања ријеке Дрине на подручју Семберије.
• Скупштина општине Бијељина тражи од Агенције
за воде обласног ријечног слива Саве да преузме
све трошкове настале приликом санације Савског
насипа на црпној станици „Тополовац” у Црњелову;
• Скупштина општине Бијељина тражи од Агенције
за воде обласног ријечног слива Саве да изнађе
рјешење за могуће проблеме везане за ток ријеке Дрине на потезу Павловића мост - Слобомир Бијељина, као и утицај експлоатације шљунка на
том дијелу;
• Скупштина општине Бијељина тражи од Републичке дирекције за робне резерве да настави са
даљом дистрибуцијом сточне хране на поплављена подручја по плану требовања ;
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• Скупштина општине Бијељина тражи од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да изврши надокнаду штете за угинулу стоку;
• Скупштина општине Бијељина подржава Закључак Владе Републике Српске којим се Агенцији
за воде обласног ријечног слива Саве налаже да
путем Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде обезбиједи финансијска средства
за рефундирање трошкова санације штета и за завршетак насипа за одбрану од поплава на ријеци
Сави;
• Скупштина општине Бијељина ће у складу са
својим могућностима подржати израду пројекта
одбране Семберије од високих вода ријеке Дрине;
• Скупштина општине Бијељина тражи од Начелника општине Бијељина да за фебруарску
сједницу Скупштине општине Бијељина припреми предлог о отписивању комуналних такси за
привредне субјекте, угоститељске објекте и самосталне занатске радње које су претрпјеле штету
услед поплава;
• Скупштина општине Бијељина ће на наредној
сједници анализирати достигнути ниво реализације дефинисаних закључака.
5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-112/10
Бијељина,
Датум, 21. 12. 2010. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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име помоћи дјеци обољелој од малигних обољења у Републици Српској.
Члан 2.
Донаторско вече се одржава под високим покровитељством Предсједника Републике Српске поводом
хуманитарне акције „ С љубављу храбрим срцем” .
Члан 3.
Наведена средства биће уплаћена на жиро рачун
Удружења педијатара Републике Српске број:
551-720-22027814-48 .
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „ Службеном гласнику општине Бијељина “ .
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1430/10
Бијељина,
Датум, 20. 12. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана члана 72.3акона о локалној самоуправи(“ Сл. гласник РС”, 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, 12/09 и 60/10) и члана 13. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине
Бијељина”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -30 (ц1,103 Лота)
Лот 91-а1/10

На основу члана 43. Закона локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04,
42/05 и 118/05), члана 51.Статута општине БијељиI
на ( „Службени гласник општине Бијељина”, бр.5/05,
6/05 и 6/06), члана 2. Одлуке о кориштењу средстаПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
ва буџетске резерве („Службени гласник општине
Бијељина”,бр:21/08), а у складу са Законом о буџет- шифром: СКП -30 (ц1, 103 Лота) Лот 91-а1/10.
ском систему Републике Српске („ Службени гласник
II
Републике Српске”, бр.54/08, 126/08 и 92/09) Начелник општине Бијељина дана 20. децембра 2010. године
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне под о н и о је
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка радова: Додатни радови на асфалтирању дијела
ОДЛУКУ
улице Војводе Степе у МЗ „Јања”
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ
Анекс 1 на Уговор број:02-404-ДО2010-Лот 91 од
РЕЗЕРВЕ
03.09.2010.године.
Члан 1.
Одобрава се коришћење средства буџетске резерве, економски код 614 800, у износу од 5.000,00 КМ на

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
додјелу Анекса 1 на Уговор износи 29.278,96 КМ.
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I
Средства у износу од 2.000,00 КМ обезбјеђује
Министарство за избјегла и расељена лица РС, МЗ
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под
Јања обезбјеђује 12.639,48 КМ и средства у износу од
шифром:
СКП -30 (ц1, 103 Лота) Лот 87-а1/10.
14.639,48 КМ се обезбјеђују из буџета општине за 2011.
годину са буџетске ставке “Изградња комуналне инII
фраструктуре (путна, водоводна и електро мрежа и канализација) - буџет и кредитна средства” економски
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне покод 821 600; потрошачкајединица 0005170.
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка радова: Додатни радови на асфалтирању дијела
IV
улице Браћа Лазић-стара цеста у МЗ „Јања”
Анекс 1 на Уговор број:02-404-Ш/2010-Лот 87 од
За предметну јавну набавку спровешће се Прего03.09.2010.године.
варачки поступак без објављивања обавјештења о набавци.
III
V
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
додјелу
Анекса 1 на Уговор износи 21.231,99 КМ.
Накнадни и крајњи рок завршетка предметних
Средства
у износу од 2.500,00 КМ обезбјеђује Мирадова је од дана потписивања Анекса до 30.04.2011.гонистарство
за
избјегла
и расељена лица РС, МЗ Јања
дине.
обезбјеђује 8.115,99 КМ и средства у износу од 10.616,00
КМ се обезбјеђују из буџета општине за 2011. годину са
VI
буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуКритеријум који ће се примјењивати при избору ре (путна, водоводна и електро мрежа и канализација) најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за- буџет и кредитна средства” економски код 821 600; потрошачкајединица 0005170.
довољавајуће понуде.
VII

IV

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

За предметну јавну набавку спровешће се Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци.

VIII

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Накнадни и крајњи рок завршетка предметних
објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељирадова
је од дана потписивања Анекса до 30.04.2011.гона”.
дине.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
VI
Број: 02-404-239/10
Бијељина,
Датум, 15. 12. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
На основу члана члана 72.3акона о локалној самоуправи(“ Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и чла- формирати доношењем посебног рјешења.
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (
“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
VIII
70/06, 12/09 и 60/10) и члана 13. Правилника о јавним
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
набавкама роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине
објавиће
се у “ Службеном гласнику општине БијељиБијељина”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :
на”.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА: бр. СКП -30 (ц1,103 Лота)
Лот 87-а1/10

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-241/10
Бијељина,
Датум, 15. 12. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

28. 12. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
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На основу члана члана 72.3акона о локалној само- објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељиуправи( “ Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и чла- на”.
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (
“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
70/06, 12/09 и 60/10) и члана 13. Правилника о јавним
Број: 02-404-240/10
НАЧЕЛНИК
набавкама роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 15. 12. 2010. године
Мићо Мићић с. р.
Бијељина”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА: бр. СКП -30 (ц2,1
Лот)-а1/10

На 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
I
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под ред60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
ним бројем: СКП -30 (ц2, 1 Лот)-а1/10
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :
II

ОДЛУКУ
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне поО
ПРИСТУПАЊУ
ПОНОВЉЕНОМ
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна наПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
бавка радова:
ШИФРА: СО-04-п1/10
Утврђивање вишка и накнадних радова на изградњи кружне раскрснице на локацији код ДУД-а, односно раскрсници улица Незнаних јунака-Сремске-Иве
I
Андрића-Стефана Дечанског у Бијељини
ПРИСТУПА СЕ поновљеном поступку јавне наАнекс 1 на Уговор број:02-404-143/#0 од 29.09.2010.
бавке услуга под шифром: СО-04-п1/10
године
III

II

За потребе Скупштине општине Бијељина, врПредвиђени максимални износ бруто средстава
шиће
се јавна набавка сљедећих услуга: Телевизијско
за додјелу Анекса 1 износи 27.500,00 КМ. Средства се
снимање
и преношење седница СО-е Бијељина током
обезбјеђују из буџета општине за 2010. годину са буџетске ставке „Изградња комуналне инфраструктуре (пут- 2011. и 2012. године.
на, водоводна и електро мрежа и канализација)-буџет и
кредитна средства”, економски код 821 600; потрошачIII
ка јединица 0005170.
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију
ове јавне набавке је 120.000,00 КМ. СредIV
ства у износу од 60.000,00 КМ се обезбеђују из буџеЗа предметну јавну набавку спровешће се Прего- та за 2011. годину и средства у износу од 60.000,00 КМ
варачки поступак без објављивања обавјештења о на- се обезбјеђују из буџета општине за 2012. годину, са
буџетске ставке: “Уговорне услуге-сједнице”, економбавци.
ски код 613 900, потрошачка јединица: 0005110.
V
IV
Критеријум који ће се примјењивати при избору
Предметна јавна набавка ће се спровести кроз отнајповољнијег понуђача је најнижа цијена технички заворени
поступак.
довољавајуће понуде.
VI

V

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

Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана
закључивања уговора па до 31.12.2012. године.

VII

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

Критеријум који ће се примјењивати при избору
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28. 12. 2010.

најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за- за 2011.годину, са буџетске ставке:Остале уговоредовољавајуће понуде.
не услуге,афирмација општине,сарадња са другим
општинама,суфинансирање пројеката финансираних из
донаторских фондова - економски код 613 900 , потроVII
шачка јединица 0005120.
Комисија за отварање и врједновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
IV
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-242/10
Бијељина,
Датум, 21. 12. 2010. године

За предметну јавну набавку спровешће се преговарачки поступак без објављивања обавјештења о
набавци са ДОО „РТВ БН”Бијељина и ДОО „НАУАТ” Сарајево из разлога што само ове двије куће у БиХ
посједују дозволу Регулаторне агенције БиХ за сателитско емитовање програма.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

V
Предвиђени рок за пружање услуга је од дана
закључивања уговора до 31.01.2011. године.

VI
На основу члана члана 72.3акона о локалној самоуправи(“ Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члаКритеријум који ће се примјењивати при избору
на 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички за“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, довољавајуће понуде.
70/06,12/09 и 60/10) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“СЛ.гласник општине
VII
Бијељина”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА КНО -н- 06 (2 лота)/10
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга,шифра:
КНО -н-06( 2 лота)/10
II
За потребе Кабинета Начелника општине, вршиће
се јавна набавка услуга:
Емитовање на сателитском програму промотивног филма о општини Бијељина и продукција и емитовање на сателитском програму документарног филма о
катастрофалној поплави која је погодила Семберију децембра 2010.године
Лот 1: Емитовање на сателитском програму промотивног филма о општини Бијељина
Лот 2: Продукција и емитовање на сателитском
програму документарног филма о катастрофалној
поплави која је погодила Семберију децембра 2010.године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ ( лот 1:
10.000,00 КМ, лот 2: 10.000,00 КМ).
Средства се обезбјеђују из буцета општине

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-254/10
Бијељина,
Датум, 27. 12. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, број: 101 /04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 32/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10)
и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и оадова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:
01/07), Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ОП-04/10
I
У поступку јавне набавке роба путем отвореног

28. 12. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

поступка :”Набавка путничког аутомобила за потребе
Скупштине општине Бијељина “ , понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „АСА ПВА” Сарајево
2. ДОО „Брчко гас” Брчко
3. ДОО „Јелић ауто” Мостар
II
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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
СКП-30( ц1,103 лота)-лот 87-а1/10

I
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда ДОО “АСА ПВА” Сарaјево није испуниУ поступку јавне набавке путем преговарачког
ла услове предвиђене тачком 6.1. тендерске документапоступка
без објављивања обавјештења о набавци, а
ције из разлога што није доставило Потврду да понуђач
која
се
односи
на набавку радова: Додатни радови на
није у поступку стечаја или ликвидације, издату од наасфалтирању
дијела
улице Браћа Лазић-стара цеста у
длежне институције, са датумом издавања не старијим
МЗ”Јања”,
Анекс
1
на
Уговор бр.02-404-83/10-лот 87 од
од три мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде.
03.09.2010.године, сходно Закону, позван је извођач раПонуде ДОО”Брчко гас” Брчко и ДОО ”Јелић ау- дова из основног уговора:
то” Мостар у потпуности су испуниле услове предвиђене тендерском документацијом.

ДОО “Изградња” Теочак
II

III

Након разматрања приспјеле понуде установљено
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12.
је
да
иста
испуњава услове из тендерске документације,
став 1. тачка б) подтачка 5. Закона о јавним набавкате
је
након
извршених преговора прихваћена понуда
ма БиХ, јер је број квалификованих кандидата мањи
од три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за плаДОО “Изградња” Теочак,
нирани уговор.
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
21.231,99 КМ
IV
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 сргана.

IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор
у року од пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, писмено, а може се изјавити и на записник код овог органа.

V

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељиобјавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
на”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-225/10
Бијељина,
Датум, 23. 12. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, 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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-241/10
Бијељина,
Датум, 23. 12. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, број:101/04 и 12/05). 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
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Службени гласник Општине Бијељина

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 СКП-30( ц1,103 лота)-лот 91-а1/10

28. 12. 2010.

не Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,
број: 22/10), Начелник општине Бијељина, дана 26.новембра 2010.године д о н и о ј е :

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ,
ДРАГОЦЈЕНОСТИ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ

I

I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а
Образује се Комисија за попис постројења и опрекоја се односи на набавку радова: Додатни радови на ме, драгоцјености и нематеријалне произведене имовиасфалтирању дијела улице Војводе Степе у МЗ”Јања”, не, у следећем саставу :
Анекс 1 на Уговор бр.02-404-83/10-лот 91 од 03.09.2010.
1. Жарко Тмушић, предсједник;
године, сходно Закону, позван је извођач радова из ос• Борис Вуковић, замјеник предсједника ;
новног уговора:
2. Јасмина Абдулахагић, члан ;
• Младен Трифковић, замјеник члана ;
ДОО “Изградња” Теочак
3. Миленко Видаковић, члан ;
• Љубо Матић, замјеник члана.
II
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове из гендерске документације,
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјете је након извршених преговора прихваћена понуда
шења је да изврши попис опреме, драгоцјености и нематеријалне произведене имовине у складу са одДОО “Изградња” Теочак,
редбама Правилника о начину и роковима вршења
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
пописа и усклађивања књиговодственог стања са ствар29.278,96 КМ
ним стањем имовине и обавеза општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан
IV
З1.децембар 2010.године и сачинити Извјештај о изврПротив ове одлуке дозвољен је писмени приговор шеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
у року од пет дана од дана пријема исте.
достављају се Централној пописној комисији, најкасПриговор се подноси Начелнику општине, писме- није до 25.јануара 2011 .године.
но, а може се изјавити и на записник код овог органа.
III
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељиобјавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељи- на”.
на”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-239/10
Бијељина,
Датум, 23. 12. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 11/05), члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник опшине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06), члана 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза општи-

Број: 02-014-1-1293/10
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
( „ Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 51. Статута општине Бијељина (
„ Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/05 ), члана 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина ( „ Службени гласник општине Бијељина”,

28. 12. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
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број: 22/10 ), Начелник општине Бијељина , дана 26.но- број: 22/10 ), Начелник општине Бијељина , дана 26.новембра 2010.године д о н и о је:
вембра 2010.године д о н и о је:

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТА
И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ
ПРИБАВЉАЊА
I
Образује се Комисија за попис објеката и сталних
средстава у фази прибављања, у следећем саставу :
1. Душан Савић, предсједник;
•
Томица Стојановић, замјеник предсједника;
2. Алекса Ђокић, члан;
•
Предраг Лопандић, замјеник члана;
3. Мехмедалија Побуђановић, члан;
•
Нихад Абдулахагић, замјеник члана;
4. Милан Лазић, члан;
•
Миодраг Бешлић, замјеник члана;
5. Драган Јовановић, члан;
•
Samer El Chech, замјеник члана.

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ
КОМИСИЈЕ
I
Образује се Централна пописна комисија, у следећем саставу :
1. Татјана Вујић, предсј едник;
•
Миодраг Милинковић, замјеник предсједника;
2. Ристо Савић, члан;
•
Боса Бојичић, замјеник члана;
3. Предраг Јовић, члан;
•
Бојан Ђокић, замјеник члана;
II

Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења утврђен је чланом 8. и 11. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
II
обавеза општине Бијељина („Службени гласник општиЗадатак Комисије из претходне тачке овог Рје- не Бијељина”, број: 22/10 ).
шења је да изврши попис објеката и сталних средстава
Централна пописна комисија сачињава коначан
у фази прибављања у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања Извјештај о попису имовине и обавеза и доставља га на
књиговодственог стања са стварним стањем имови- усвајање Начелнику општине, најкасније до 31. јануара
не и обавеза општине Бијељина ( „ Службени гласник 2011.године.
општине Бијељина”, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан
III
З1.децембар 2010.године и сачинити Извјештај о изврОво Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
шеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
достављају се Централној пописној комисији, најкасНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
није до 25.јануара 2011.године.
Број: 02-014-1-1287/10
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2010. године

III

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
( „ Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 51. Статута општине Бијељина (
„ Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/05 ), члана 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза општиНа основу члана 43. Закона о локалној самоуправи не Бијељина ( „ Службени гласник општине Бијељина”,
( „ Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04, број: 22/10 ), Начелник општине Бијељина , дана 26.но42/05 и 118/05 ), члана 51. Статута општине Бијељина ( вембра 2010.године д о н и о је:
„ Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/05 ), члана 9. и 10. Правилника о начину и роковиРЈЕШЕЊЕ
ма вршења пописа и усклађивања књиговодственог
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
стања са стварним стањем имовине и обавеза општиЗЕМЉИШТА И БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ
не Бијељина ( „ Службени гласник општине Бијељина”,
Број: 02-014-1-1292/10
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Службени гласник Општине Бијељина
I

28. 12. 2010.
I

Образује се Комисија за попис земљишта и биоОбразује се Комисија за попис залиха материјала
лошке имовине, у следећем саставу :
и ситног инвентара, у следећем саставу:
1. Биљана Матковић, предсједник;
1. Борка Радовановић, предсједник;
•
Милана Зубан, замјеник предсједника;
•
Јасна Алимујкић, замјеник предсједника;
2. Жељка Коралија, члан;
2. Гордана Лазић, члан;
•
Милорад Лазић, замјеник члана;
•
Младен Јовановић, замјеник члана;
3. Боро Ђокић, члан;
3. Александар Стефановић, члан;
•
Радмила Гардашевић, замјеник члана;
•
Дејана Манојловић, замјеник члана.
4. Предраг Новаковић, члан;
•
Зорица Тешановић, замјеник члана;
II
5. Војна Јелачић, члан;
•
Весна Мировић, замјеник члана.
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да изврши попис залиха материјала и ситног
инвентара у складу са одредбама Правилника о начиII
ну и роковима вршења пописа и усклађивања књигоЗадатак Комисије из претходне тачке овог Рје- водственог стања са стварним стањем имовине и обашења је да изврши попис земљишта и биолошка имови- веза општине Бијељина ( „ Службени гласник општине
не у складу са одредбама Правилника о начину и роко- Бијељина”, број: 22/10 ).
вима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
Комисија ће извршити попис са стањем на дан ЗГстања са стварним стањем имовине и обавеза општи- децембар 2010.године и сачинити Извјештај о извршене Бијељина ( „ Службени гласник општине Бијељина”, ном попису.
број: 22/10 ).
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
Комисија ће извршити попис са стањем на дан достављају се Централној пописној комисији, најкасЗ1.децембар 2010.године и сачинити Извјештај о извр- није до 25. јануара 2011. године.
шеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
III
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 25.јануара 2011.године.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1290/10
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1291/10
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске “, број:
101/04,42/05 и 118/05 ), члана 51. Статута општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/05 ), члана 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина ( „ Службени гласник општине
Бијељина”, број: 22/10 ), Начелник општине Бијељина ,
дана 26.новембра 2010.године д о н и о је:

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ
ИНВЕНТАРА

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске “, број:
101/04,42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/05), члана 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”, број: 22/10), Начелник општине Бијељина ,
дана 26.новембра 2010. године д о н и о је:

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА И АВАНСА
I
Образује се Комисија за попис пласмана, потраживања и аванса, у следећем саставу :

28. 12. 2010.
1.
•
2.
•
3.
•

Службени гласник Општине Бијељина

Зорица Беновић, предсједник;
Боро Новаковић, замјеник предсједника;
Стево Божић, члан;
Зоран Перић, замјеник члана;
Сања Пантелић, члан;
Миле Крсмановић, замјеник члана.
II

Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да изврши попис пласмана, потраживања и
аванса у складу са одредбама Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”, број: 22/10 ).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан
З1.децембар 2010.године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 25.јануара 2011.године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1289/10
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2010. године

•
3.
•

Број 26 - Страна 747

Благоје Гавриловић, замјеник члана;
Ненад Марковић, члан;
Шефка Мехић-Хамзић, замјеник члана.
II

Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да изврши попис готовине и готовинских еквивалената у складу са одредбама Правилника о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан ЗГдецембар 2010.године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 25.јануара 2011. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1288/10
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/05), члана 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,
број: 22/10), Начелник општине Бијељина , дана 26.новембра 2010. године д о н и о је:

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПОПИС ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ
ЕКВИВАЛЕНАТА

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
( „ Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 51. Статута општине Бијељина (
„ Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/05 ), члана 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина ( „ Службени гласник општине Бијељина”,
број: 22/10 ), Начелник општине Бијељина , дана 26.новембра 2010.године д о н и о је:

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ОБАВЕЗА
I

Образује се Комисија за попис обавеза, у следећем саставу :
1. Душан Трифковић, предсједник;
I
•
Вера Илић, замјеник предсједника;
2. Брано Шакота, члан;
Образује се Комисија за попис готовине и гото•
Мирко Новаковић, замјеник члана;
винских еквивалената, у следећем саставу :
3. Славица Угреновић, члан;
1. Дејана Ђукушић, предсједник;
•
Радојка Хотиловац, замјеник члана;
•
Јасминка Васиљевић, замјеник предсједника;
2. Милош Марић, члан;
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II

Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да изврши попис обавеза у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина ( „ Службени гласник општине Бијељина”, број: 22/10 ).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан
З1.децембар 2010.године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до 25.јануара 2011 .године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1294/10
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

28. 12. 2010.

28. 12. 2010.
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