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30. март 2007. ГОДИНЕ

На основу члана 1.2. и члана 2.12. став 7.
Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 и 40/06), члана
2. Изборног закона Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 34/02 и 19/05) и члана
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 27. марта
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Предсједнику и члановима Општинске изборне
комисије Бијељина припада накнада за рад, у складу са
овом Одлуком.
Члан 2.
Предсједнику и члановима Општинске изборне
комисије Бијељина припада накнада за рад на име
обављања послова припреме избора и провођења
истих у висини мјесечне накнаде која се исплаћује
одборницима Скупштине општине Бијељина, а
предсједнику Комисије уз увећање од 30%.
Накнада из претходног става овог члана се
исплаћује мјесечно из средстава буџета општине
Бијељина, предвиђених на позицији “Одређене намјене
- Општинска изборна комисија.”
Такође, из истих средстава предсједнику и
члановима Општинске изборне комисије припада
накнада путних трошкова и дневница који настану у
вези са вршењем послова из надлежности Комисије.
Члан 3.
Накнаде у складу са овом Одлуком ће се
исплаћивати почев од 1. јануара 2007. године.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини накнада за рад чланова Општинске
изборне комисије Бијељина, број: 01-022-15/06 од
21.2.2006. године.

БРОЈ 8/2007
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-27/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

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

На основу члана 53. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02) и
члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној дана 27. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
БЛОКА „ЛОКАЦИЈА 1” У ОКВИРУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЛЕДИНЦИ 2”
I
Усваја се урбанистички пројекат стамбенопословног блока „Локација 1” у оквиру регулационог
плана „Лединци 2” у Бијељини. Урбанистички пројекат
обухвата подручје планирања у укупној површини од
0,1665 ха (нула запета хиљадушестошездесетпетхектара).
II
План садржи:
1. Текстуални дио приједлога Урбанистичког пројекта
2� Књига примједби на нацрт Урбанистичког пројекта са
одговорима на примједбе
3� Комплетан графички дио приједлога Урбанистичког
пројекта који садржи карте:
1. Постојеће стање - копија катастарског плана�����������������Р 1:500
2. Извод из Р.П. “Лединци 2” - План просторне
организације�����������������������������������������������������������������������Р 1:500
3. Извод из Р.П. “Лединци 2” - План саобраћајне
инфраструктуре�����������������������������������������������������������������Р 1:500
4. Постојеће стање - бонитет, намјена и спратност
постојеће физичке структуре�������������������������������������������Р 1:500
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5. Природни услови - Инжењерско-геолошка карта���������Р 1:500
6. План просторне организације������������������������������������������Р 1:250
7. План регулационих и грађевинских линија I фаза
реализације пројекта���������������������������������������������������������Р 1:250
8. Архитектонско-урбанистичко рјешење-приземна
етажа����������������������������������������������������������������������������������� Р 1:100
9. Идејни пројекат стамбено-пословног блока-основе,
фаза I����������������������������������������������������������������������������������� Р 1:100
10.Идејни пројекат стамбено-пословног блока-основе
и пресјек, фаза 1���������������������������������������������������������������� Р 1:100
11.Идејни пројекат стамбено-пословног блока-основе,
фаза II..........................................................................�������� Р 1:100
12.Идејни пројекат стамбено-пословног блока-основе
и пресјек фаза II����������������������������������������������������������������� Р 1:100
13.Идејни пројекат планираног стамбеног објекта-фасаде, фазе
I и II������������������������������������������������������������������������������������� Р 1:100
14.Аксонометријски приказ блока���������������������������������������Р 1:250
15.Вањско уређење����������������������������������������������������������������Р Р:250
16.Идејно рјешење инфраструктуре������������������������������������Р 1:500
III
План је урађен у ДОО “Завод за урбанизам и
пројектовање Бијељина”, фебруара 2007. године.
IV
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-29/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 53. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02) и
члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној дана 27. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
БЛОКА „ЛОКАЦИЈА 5” У ОКВИРУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ФИЛИП
ВИШЊИЋ”
I
Усваја се урбанистички пројекат стамбенопословног блока „Локација 5” у оквиру регулационог
плана „Филип Вишњић” у Бијељини. Урбанистички

30. 03. 2007.

пројекат обухвата подручје планирања у укупној
површини од 0,2416 ха (нула запета двије хиљаде
четиристошеснаест хектара).
II
План садржи:
1. Текстуални дио приједлога Урбанистичког пројекта
2� Књига примједби на нацрт Урбанистичког пројекта са
одговорима на примједбе
3� Комплетан графички дио приједлога Урбанистичког
пројекта који садржи карте:
1. Постојеће стање - копија катастарског плана����������������Р 1:500
2. Извод из Р.П. “Филип Вишњић” - План просторне
организације�����������������������������������������������������������������������Р 1:500
3. Извод из Р.П. “Филип Вишњић” - План саобраћајне
инфраструктуре Р 1:500
4. Постојеће стање - бонитет, намјена и спратност
постојеће физичке структуре�������������������������������������������Р 1:500
5. Природни услови - Инжењерско-геолошка карта���������Р 1:500
6. План просторне организације������������������������������������������Р 1:250
7. План регулационих и грађевинских линија и фаза
реализације пројекта���������������������������������������������������������Р 1:250
8. Архитектонско-урбанистичко рјешење-основа
приземне етаже������������������������������������������������������������������Р 1:250
9. Архитектонско-урбанистичко рјешење-основа
подрумске етаже����������������������������������������������������������������Р 1:250
10.Идејни пројекат стамбено-пословног низа-основе
и пресјек.....................................................................�������� Р 1:100
11.Идејни пројекат стамбено-пословног низа-основе������� Р 1:100
11а. Идејни пројекат планираног стамбено-пословног
објекта-фасаде-фаза 1������������������������������������������������������� Р 1:100
12.Идејни пројекат стамбено-пословног низа-основе
и пресјек.....................................................................�������� Р 1:100
13.Идејни пројекат стамбено-пословног низа-основе������� Р 1:100
13а. Идејни пројекат планираног стамбено-пословног
објекта-фасаде-фаза 2������������������������������������������������������� Р 1:100
14.Идејни пројекат планираног стамбено-пословног
објекта-фасаде-фаза 1 и 2������������������������������������������������� Р 1:100
15.Вањско уређење����������������������������������������������������������������Р 1:250
16.Аксонометријски приказ комплекса������������������������������Р 1:500
17.Идејно рјешење инфраструктуре������������������������������������Р 1:250
III
План је урађен у ДОО “Завод за урбанизам и
пројектовање Бијељина”, марта 2007. године.
IV
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-28/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

30. 03. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 27. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Одобравају се средства из буџета општине
Бијељина за 2007. годину, са ставке “Изградња путне
мреже и инвестиције у водоводну и електро мрежу”
економски код 821600, у сврху финансирања изградње
следећих инфраструктурних објеката на подручју
општине Бијељина:
- асфалтирање коловоза у Улици Сарајевској и у
Улици Лозничкој,
- асфалтирање дијела коловоза у алтернативном
смјештају у Амајлијама, као и дијела коловоза
подвожњака на заобилазници Агротржног центра,
- изградња дијела водоводне мреже у Улици
Фрушкогорској,
- израда дијела јавне расвјете у Мјесној заједници
Љељенча,
- реконструкција Косовске улице у Јањи,
- реконструкција Улице Милована Глишића у
Бијељини.
За изградњу инфраструктурних објеката из става
1. новчана средства се одобравају у пуном износу
коштања предметних инвестиција
Члан 2.
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општине Бијељина на сједници одржаној дана 27. марта
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ТРОШКОВА
ПРЕМЈЕШТАЊА НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина трошкова
премјештања непрописно паркираних возила на
подручју општине Бијељина.
Члан 2.
Висина трошкова премјештања непрописно
паркираних возила из члана 1. Одлуке, утврђује се на
следећи начин:
- употреба специјалног возила за једно преношење
возила на удаљености мањој од 5 километара од
мјеста депоновања износи�������������������������������� 30 КМ
- употреба специјалног возила за једно премјештање
возила на удаљености од 5 до 10 километара од
мјеста депоновања износи�������������������������������� 40 КМ
- употреба специјалног возила за једно преношење
возила на удаљености од 10 до 20 километара од
мјеста депоновања износи�������������������������������� 50 КМ
- чување возила на депоновању износи 10 КМ по
једном дану.
Трошкове премјештања неправилно паркираних
возила у случајевима из става 1. Одлуке, сноси власник
возила.
Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник
општине Бијељина и Одјељење за финансије.

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

Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

Број: 01-022-31/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-34/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. алинеја 29. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 76. став 5. Закона
о основима безбједности саобраћаја на путевима БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 6/06 и 75/06) и члана
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина

На основу члана 30. алинеја 29. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 16.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 27. марта
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗУЗИМАЊУ ИЗ ЗАБРАНЕ
РАСПОЛАГАЊА НА ПАРЦЕЛИ К.Ч. 3623/12
К.О. ВЕЛИКА ОБАРСКА
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Службени гласник Општине Бијељина
I

Изузима се од забране располагања дио некретнина
које су Рјешењем Скупштине општине Бијељина број:
01.023-94/98 од 10. новембра 1998. године додијељене
Пунош (Богдана) Ранку из Бијељине ради грађења
индивидуалног стамбеног објекта у хуманитарне сврхе,
без накнаде.

објављивања
Бијељина”.

у

30. 03. 2007.
“Службеном

гласнику

општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-33/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

II
Некретнине из тачке I ове Одлуке означене су
као к.ч. број 3623/12, у нарави њива II класе укупне
површине од 2499 уписане у пл. број 1645 и пл. број
1150 К.О. Велика Обарска, што одговара некретнинама
уписаним у лист непокретности број 2192/2 К.О. Велика
Обарска уписане са правом коришћења на име Пунош
(Богдана) Ранку и Пунош (Ранка) Душку са 1/2.
Наведене некретнине из става 1. ове Одлуке
изузимају се из забране располагања у површини од
80 м2 .
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-30/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 3. и 4. Закона о јавним службама
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 17/92,
11/93 и 21/96), члана 30. алинеја 25. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 26.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 27. марта
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

На основу члана 30. алинеја Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), чланова 3. и 4. Закона
о јавним службама (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 17/92, 11/93 и 21/96), члана 50. Закона
о социјалној заштити (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 5/93, 15/96 и 110/03) и члана 35. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 27. марта 2007.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Члан 9. Одлуке о оснивању Центра за социјални
рад Бијељина, број: 01-023-28 од 12. новембра 1993.
године (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
8/93), мијења се и гласи:
“Управни одбор Центра сачињава пет чланова, од
којих се три члана именују од стране оснивача, а два
члана из реда запослених у Центру.”
Члан 2.
Члан 11. Одлуке мијења се и гласи:
“Надзорни одбор Центра сачињавају три члана од
којих се два именују од стране оснивача, а један из реда
запослених у Центру.”
Члан 3.
Члан 13. Одлуке мијења се и гласи:
“Сва права, обавезе и одговорности запослених у
Центру оствариваће се на основу Законаораду”.
Члан 4.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе Центар за
културу “Семберија” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 17/06), чланови 8, 17, 18. и
19. се бришу.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-26/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

30. 03. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 27. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ДИЈЕЛА ДУГА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА ПРЕМА
ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ ДЈЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ ПАЗАРИЋ
Члан 1.
Даје се сагласност Центру за социјални рад
Бијељина да закључи Споразум о вансудском поравнању
са Заводом за заштиту дјеце и омладине Пазарић у
вези са исплатом главног дуга у износу 69.810,80 КМ,
трошкова поступка у износу 9.504,00 КМ и камата у
износу 57.856,00 КМ, односно у укупном износу од
137.270,80 КМ, а на основу правоснажне и извршне
пресуде Општинског суда у Сарајеву број: Пс-483/03III од 16. маја 2005. године, која је потврђена пресудом
Кантоналног суда у Сарајеву, број: 009-0-ПЖ-06-000525
од 8. фебруара 2007. године.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04
и 42/05), и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05, 6/06), Скупштина општане Бијељина на сједници
одржаној 27. март 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. За замјеника Начелника општине Бијељина,
изабран је:
- г. ИЗЕТ САЛИХБЕГОВИЋ - из Бијељине
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-30/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Члан 2.
Општина Бијељина у односу на укупан дуг
Центра за социјални рад утврђен у тачки 1. ове Одлуке
преузима отплату дуга у износу од 117.270,80 КМ који
износ ће се исплатити из буџета општине Бијељина са
позиције “Трошкови спорова и експропријација” у 12
(словима: дванаест) једнаких рата у износу по 9.772,56
КМ почев од 30. априла 2007. године, сваког тридесетог
дана у мјесецу тако да последња рата доспијева на дан
30. март 2008. године.
Средства из претходног става ове Одлуке
исплатиће се у корист рачуна Завода за заштиту дјеце
и омладине Пазарић број: 129 108 1000 264 825 који се
води код ХВБ ЦПБ д.д. Сарајево, а на основу вансудског
поравнања које ће ова установа закључити са Центром
за социјални рад Бијељина.
Члан 3.
Предлог текста вансудског поравнања о исплати
дуга у ратама саставни је дио ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-32/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 17/92,
11/93 и 21/96), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03)
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), а
након разматрања Извјештаја Комисије за избор чланова
Управног одбора Туристичке организације Бијељина,
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
БИЈЕЉИНА
1. У Управни одбор Туристичке организације
Бијељина, именују се:
- ДРАГОСЛАВ
ПЕРИЋ,
проф.
производнотехничког образовања - из Пучила
- НАДА МАТИЋ, проф. разредне наставе - из
Бијељине
- ЖАРКО ГЛИШИЋ, дипл. економиста - из Дворова
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-23/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

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

На основу члана 36. став 1. Закона о заштити
од пожара (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 16/95, 16/02 и 2/05) и члана 35. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 28. марта 2007. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СТАРЈЕШИНЕ
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА

30. 03. 2007.

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА

1. Миле Спасојевић, разрјешава се дужности
старјешине Професионалне ватрогасне јединице
Бијељина, због истека мандата.

1. Разрјешавају се дужности чланова Надзорног
одбора Професионалне ватрогасне јединице Бијељина,
и то:
- Лазо Лазић, због истека мандата
- Сретен Станивуковић, због истека мандата
- Петар Бибић, због истека мандата

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-24/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора Професионалне ватрогасне јединице Бијељина,
и то:
- Душан Симеуновић, због истека мандата
- Милан Јовичић, због истека мандата
- Млађан Васић, због истека мандата
- Миленко Станојевић, због истека мандата

Број: 01-111-26/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03), члана 36. став 1. Закона о заштити од пожара
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 16/95,
16/02 и 2/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
СТАРЈЕШИНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
БИЈЕЉИНА
1. МИЛЕ СПАСОЈЕВИЋ, именује се за вршиоца
дужности старјешине Професионалне ватрогасне
јединице Бијељина.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-25/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Број: 01-111-27/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

30. 03. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03)
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 36. став 1. Закона о заштити
од пожара (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 16/95, 16/02 и 2/05) и члана 35. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 28. марта 2007. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СТАРЈЕШИНЕ
ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА
“ПОДРИЊЕ” ЈАЊА

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Професионалне ватрогасне јединице Бијељина, именују се:
- ДУШАН СИМЕУНОВИЋ
- МИЛАН ЈОВИЧИЋ
- МЛАЂАН ВАСИЋ
- МИЛЕНКО СТАНОЈЕВИЋ
- ТОМИСЛАВ ДАВИДОВИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-28/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03)
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА
1. За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора
Професионалне ватрогасне јединице Бијељина, именују се:
- ЛАЗО ЛАЗИЋ
- СРЕТЕН СТАНИВУКОВИЋ
- ПЕТАР БИБИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-29/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

1. Живко Ковачевић, разрјешава се дужности
старјешине Ватрогасног друштва “Подриње” Јања, због
истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-32/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

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

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА
“ПОДРИЊЕ” ЈАЊА
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора Ватрогасног друштва “Подриње” Јања, и то:
- Душан Митровић, због истека мандата
- Перо Рајак, због истека мандата
- Младен Видаковић, због истека мандата
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-33/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

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

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
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одржаној дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА
“ПОДРИЊЕ” ЈАЊА
1. Разрјешавају се дужности чланова Надзорног
одбора Ватрогасног друштва “Подриње” Јања, и то:
- Саво Мршић, због истека мандата
- Стево Остојић, због истека мандата
- Ханумица Алибеговић, због истека мандата
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-34/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

30. 03. 2007.

гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА
“ПОДРИЊЕ” ЈАЊА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Ватрогасног друштва “Подриње” Јања, именују се:
- ДУШАН МИТРОВИЋ
- ПЕРО РАЈАК
- МЛАДЕН ВИДАКОВИЋ
- ЖАРКО ГЛИШИЋ
- БРАНИСЛАВ МИЛАНОВИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03), члана 36. став 1. Закона о заштити од пожара
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 16/95,
16/02 и 2/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
СТАРЈЕШИНЕ ВАТРОГАСНОГ
ДРУШТВА “ПОДРИЊЕ” ЈАЊА
1. ЖИВКО КОВАЧЕВИЂ, именује се за вршиоца
дужности старјешине Ватрогасног друштва “Подриње”
Јања.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-35/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03)
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени

Број: 01-111-36/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03)
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА
“ПОДРИЊЕ” ЈАЊА
1. За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора
Ватрогасног друштва “Подриње” Јања, именују се:
- МАРИЦА БАТИНИЋ
- СЛАВИША ЈОВАНОВИЋ
- МЕХМЕД ПОТОКОВИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-37/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

30. 03. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03),
члана 9. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и
именовање органа у јавним предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/03)
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 28. марта 2007. године, д о н и ј е л а ј е

и члана 14.Статута општине Бијељина («Службени
гласник општине Бијељина бр. 5/05. 6/05. 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 27.03.2007. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
СТАРЈЕШИНЕ, ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА И
ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА “ПОДРИЊЕ”
ЈАЊА

Расположива средства:
Укупан износ расположивих средстава предвиђена
Буџетом општине Бијељина који се усмјерава за
подстицај пољопривредне производње: 700.000,00 КМ

1. У Комисију за избор старјешине, чланова
Управног и Надзорног одбора Професионалне
ватрогасне јединице Бијељина и Ватрогасног друштва
“Подриње” Јања, именују се:
- ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
- ЛАЗАР АВАКУМОВИЋ
- ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
- ПРЕДРАГ ЈОВИЋ
- СТЕВО БОКАРИЋ
Задатак Комисије за избор је да у складу
са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима у Републици Српској размотри пријаве
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором
кандидата који испуњавају критеријуме за именовање,
по потреби припреми додатне информације о
кандидатима, обави интервју и након тога предложи
ранг листу са кандидатима Скупштини општине
Бијељина на разматрање и доношење аката за
избор старјешине, чланова Управног и Надзорног
одбора Професионалне ватрогасне јединице Бијељина
и Ватрогасног друштва “Подриње” Јања.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-39/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04.),
Одлуке о буџету општине Бијељина за 2007. годину
(«Службени гласник општине Бијељина: бр.29/06.)

ПРОГРАМ
коришћења буџетских средстава
за подстицај пољопривредне производње
у 2007. години
I

II
План утрошка:
Наведени износ средстава усмјерит ће се на
следећи начин:
1. За суфинансирање регресираних каматних стопа
за комерцијалне кредите узете за потребе примарне
пољопривредне производње
300.000,00 КМ
2. Неизмирене обавене из предходне године
249.500,00 КМ
Од тога
- на основу регресиране камате за комерцијалне
кредите у пољопривреди��������������������������������� 50.000,00 КМ
- за уређење каналске мреже
на подручју Јање����������������������������������������������� 40.000,00 КМ
- за премирање производње дувана������������������ 50.000,00 КМ
- за израду шумско-привредне основе������������� 82.500,00 КМ
- за израду стратегије развоја
општине Бијељина�������������������������������������������� 14.500,00 КМ
- остала плаћања везана за заштиту домаће
пољопривредне производње����������������������������� 5.000,00 КМ
- за суфинансирање санације ријеке Гњице������ 7.500,00 КМ
3. За регистрацију пољопривредних газдинстава
25.000,00 КМ
4. За подстицај удруживања земљорадника и
консолидацију задружног секотра
75.500,00 КМ
5. Буџетска
резерва
за
интервенције
у
пољопривреди
50.000,00 КМ
III
- Средства за суфинансирање регресираних
каматних стопа у висини до 3% ће се усмјеравати
према одредбама Уговора које ће закључити општина
Бијељина са кредиторима - банкама које буду
прихватиле одређене услове давања кредита за потребе
пољопривредне производње.
- Средства за подстицај удружења земљорадника
и консолидацију задружног сектора ће се одобравати на
основу поднешених програма.
- Средства буџетских резерви за интервенције
у пољопривреди ће се одобравати према указаним
потребама.
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IV

Неутрошена средства из тачке II овог Програма
преносе се у наредну годину.
V
Контролу и надзор над извршавањем и
реализацијом одредби овог Програма вршит ће органи
општинске административне службе надлежни за
финансије, привреду и пољопривреду, инспекцију и
Орган интерне контроле.
VI
Овај Програм објавит ће се у «Службеном
гласнику општине Бијељина».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-22-35/07		
Бијељина, 		
Датум, 27. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03)
и члана 10. а у вези са чланом 3. 4. и 5. Одлуке о
утврђивању критријума за избор и именовања органа
у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/03), Скупштина општине Бијељина
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА
I
Старјешине Професионалне ватрогасне јединице
Бијељина.
II
Чланова Управног одбора Професионалне ватро
гасне јединице Бијељина.
У Управни одбор именују се 5 (пет) чланова, од
којих 2 (два) члана из реда запослених и 3 (три) члана
од стране оснивача.
III
Чланова Надзорног одбора Професионалне
ватрогасне јединице Бијељина.
У Надзорни одбор именују се 3 (три) члана, од
којих 1 (један) члан из реда запослених и 2 (два) члана
од стране оснивача.
IV
ОПИС ПОСЛОВА
1. Старјешина
Старјешина Ватрогасне јединице представља и
заступа Ватрогасну јединицу, одговара за законитост
рада Ватрогасне јединице, организује провођење
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одредби Закона и Плана заштите од пожара које се
односе на Ватрогасну јединицу, доноси општа акта
Ватрогасне јединице, именује и разрјешава раднике
Ватрогасне јединице са посебним овлашћењима и
одговорностима, одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима радника Ватрогасне
јединице, додјељује похвале, награде и друга признања
за заслуге у области заштите од пожара, доноси планове
и програме стручног оспособљавања и усавршавања
ватрогасаца - припадника јединице, остварује надзор
у акцијама гашења пожара и по потреби преузима
непосредно руковођење тим акцијама, предлаже
Скупштини општине мјере за унапређење развоја
и опремања Ватрогасне јединице, извршава одлуке
Скупштине општине и Начелника општине Бијељина
које се односе на организацију и функционисање
Ватрогасне јединице, сарађује са инспекторима заштите
од пожара и поступа по њиховим налозима, подноси
извјештаје и анализе о раду Ватрогасне јединице
Начелнику општине и Скупштини општине, обавља
и друге послове у складу са законом и одлукама
Скупштине општине Бијељина.
2. Управни одбор
Управни одбор доноси акта, одлучује о пословању,
усваја периодичне извјештаје о пословању и годишњем
обрачуну, доноси програме рада, одлучује о коришћењу
средстава у складу са законом, доноси пословник о раду
и обавља и друге послове који су утврђени законом и
Статутом.
3. Надзорни одбор
Надзорни одбор у оквиру својих надлежности
врши надзор над законитошћу рада Ватрогасне
јединице, Управног одбора и старјешине Ватрогасне
јединице, прегледа периодичне и годишње извјештаје
и обрачуне и утврђује да ли су исти сачињени у складу
са законским прописима, утврђује да ли се пословне
књиге и рачуноводствена евиденција воде уредно и у
складу са прописима, а може их дати и на вјештачење,
извјештава о годишњим рачуноводственим исказима
и извјештајима о пословању Ватрогасне јединице,
врши и друге послове у складу са прописима и овим
Статутом.
V
МАНДАТ
Старјешина из тачке I именује се на период од 4
(четири) године.
Чланови Управног одбора из тачке II именују се
на период од 4 (четири) године.
Чланови Надзорног одбора из тачке III именују се
на период од 4 (четири) године.
VI
СТАТУС
Старјешина је радник са одређеном функцијом,
у зависности од формације Ватрогасне јединице, те
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остварује плату и друга примања по основу рада.
Актом о именовању, чланови Управног и
Надзорног одбора не заснивају радни однос.
Чланови Управног и Надзорног одбора остварују
право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама за
рад чланова управних и надзорних одбора у државним
предузећима од локалног интереса (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 3/96, 2/98).
VII
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Општи услови за кандидате на мјестима I - III су:
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
БиХ или ентитета, у периоду од три године прије
објављивања конкурса,
- да не служе казну, изречену од стране Међународног
суда за бившу Југославију, и да нису под оптужбом
тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
пријаве пред Судом (члан IX 1. Устава БиХ),
- да се против кандидата не води кривични поступак,
- да кандидат није осуђиван за кривична дјела која га
чине неподобним за вршење дужности.
VIII
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ
ЗА КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- најмање вишу школску спрему техничког смјера - VI
степен сложености, положен стручни испит за
руководиоца акције гашења пожара,
- радно искуство на сличним или другим руководним
пословима у траjању од најмање три године,
- посједовање руководних и организационих способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
- програм рада.
Посебни услови за кандидате из тачке II су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна
спрема или средња стручна спрема за кандидате из
реда запослених,
- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави Ватрогасне јединице,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
Посебни услови за кандидате из тачке III су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна
спрема или средња стручна спрема за кандидате из
реда запослених,
- посједовање стручних и професионалних знања за
обављање послова надзора,
- познавање садржаја и начина рада Надзорног
одбора,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
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IX
СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности, активности
или бити на положају који доводи до сукоба интереса,
у складу са Законом о министарским,
владиним и
другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник РС”, број: 41/03), Законом о сукобу интереса
у институцијама власти БиХ (“Службени гласник РС”,
број: 34/02 и 12/04) и Законом о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05 и 118/05).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
у политичкој странци.
X
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова:
- биографију о кретању у служби, Увјерење о
држављанству, овјерену копију дипломе, овјерену
копију личне карте, доказ о радном стажу, Увјерење
да се не води кривични поступак, овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке VII алинеја 2.
и 3., а кандидати за старјешину и програм рада,
- Увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске,
лично ће доставити увјерење. За кандидате рођене
у Републици Српској, а који уђу у ужи избор,
Комисија ће увјерење тражити службним путем од
надлежног Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени.
XI
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично
или путем поште, на адресу:
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
бр. 1 са назнаком “Комисији за избор”.
XII
ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-31/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

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

Број 8 - Страна 140

Службени гласник Општине Бијељина

30. 03. 2007.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03)
и члана 10. а у вези са чланом 3. 4. и 5. Одлуке о
утврђивању критријума за избор и именовања органа
у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/03), Скупштина општине Бијељина
расписује

обезбјеђује сарадњу Друштва са Професионалном
ватрогасном јединицом општине Бијељина и другим
ватрогасним јединицама и друштвима, предузећима и
грађанима у акцијама на гашењу пожара, обавља и друге
послове и задатке у складу са законом, Статутом, другим
општим актима и налозима надлежних инспекцијских
органа и општинских органа управе.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА

Управни одбор Друштва у оквиру својих
надлежности доноси опште акте Друштва, припрема
и предлаже измјене и допуне Статута и других
аката и одлука које доноси Скупштина Друштва,
припрема сједнице Скупштине Друштва, спроводи
политику, закључке и друге одлуке донесене од стране
Скупштине Друштва, управља имовином Друштва,
подноси финансијски извјештај и Извјештај о раду
Друштва, одлучује о захтјевима чланова Друштва и
грађана упућених Друштву у првом степену, одлучује
о пријему и искључењу чланова Друштва, одлучује о
осигурању запослених и имовине Друштва, стара се
о остваривању циљева и задатака Друштва, утврђује
предлог Програма и Плана рада Друштва, финансијског
плана и Завршног рачуна и усваја периодичне обрачуне,
одлучује о расподјели добити и о додјели донација
Друштва по годишњем обрачуну и оствареној добити,
одлучује о именовању и разрјешењу командира
ватрогасне јединице као и представника Друштва у
другим органима, одлучује о набавци опреме и других
материјално-техничких средстава Друштва и Ватрогасне
јединице Друштва, анализира стање заштите од пожара
на подручју дјеловања Друштва и предлаже одговарајуће
мјере и радње у складу са законом, упознаје надлежне
органе о проблемима и тешкоћама у раду Друштва и
даје предлоге за отклањање истих, утврђује документа
и податке који се сматрају пословном тајном Друштва
и који се не могу јавно објављивати ни саопштавати
трећим лицима, утврђује прредлоге заслужних чланова
Друштва и предлоге за додјелу похвала, награда и других
признања и одликовања и врши унапређења у виши
чин или класу ватрогасаца, одлучује о одговорностима
чланова, о брисању из матичне евиденције Друштва, о
превођењу из активног у резервни састав, о попуњавању
јединице новим припадницима-ватрогасцима, пропагира
развој ватрогаства на подручју дјеловања Друштва,
организује ватрогасне смотре, вјежбе, такмичења и
друге облике активности ради задовољавања потреба
чланова Друштва, и одлучује и о другим питањима
од значаја за рад и функционисање Друштва, који
су Статутом и другим општим актима стављени у
дјелокруг Управног одбора као и послове који нису
у изричитој надлежности Скупштине Друштва или
Надзорног одбора Друштва.

I
Старјешине Ватрогасног друштва “Подриње” Јања
II
Чланова Управног одбора Ватрогасног друштва
“Подриње” Јања.
У Управни одбор именују се 5 (пет) чланова, од
којих 2 (два) члана из реда запослених и 3 (три) члана
од стране оснивача.
III
Чланова Надзорног одбора Ватрогасног друштва
“Подриње” Јања.
У Надзорни одбор именују се 3 (три) члана, од
којих 1 (једав) члан из реда запослених и 2 (два) члана
од стране оснивача.
IV
ОПИС ПОСЛОВА
1. Старјешина
Старјешина заступа Друштво у правном промету
према трећим лицима, организује и руководи процесом
рада Друштва и одговара за законитост рад Друштва
у оквиру своје надлежности, предлаже акта која
доноси Управни одбор Друштва, извршава одлуке
Управног одбора и Скупштине Друштва односно
мишљења и закључке Надзорног одбора, одлучује
о појединачним правима запослених у Друштву из
области рада и запошљавања, заштите на раду као
и мјерама материјалне дисциплинске одговорности
радника, доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизацији Стручне службе Друштва и врши
попуну радних мјеста, поставља замјеника Ватрогасне
јединице, закључује уговоре са спољним стручним
сарадницима ради обављања повремених и привремених
послова за потребе Друштва, доноси планове и
програме стручног оспособљавања радника Друштва
као и потребе правних лица и грађана у циљу њиховог
обучавања и упознавања са мјерама заштите од пожара,
стара се о набавци, евиденцији, правилном коришћењу
набављених колективних и личних заштитних средстава
и опреме за рад Друштва, обавјештава надлежне органе
и јавност о раду Друштва, као и о стању и проблемима
заштите од пожара на свом подручју дјеловања,

2. Управни одбор

3. Надзорни одбор
Надзорни одбор у оквиру својих надлежности
врши надзор над законитошћу рада Друштва, Управног
одбора и старјешине Друштва, прегледа периодичне и
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годишње извјештаје и обрачуне и утврђује да ли су исти
сачињени у складу са законским прописима, утврђује
да ли се пословне књиге и рачуноводствена евиденција
воде уредно и у складу са прописима, а може их дати и на
вјештачење, извјештава о годишњим рачуноводственим
исказима и извјештајима о пословању Друштва, врши и
друге послове у складу са прописима и овим Статутом.
V
МАНДАТ
Старјешина из тачке I именује се на период од 4
(четири) године.
Чланови Управног одбора из тачке II именују се
на период од 4 (четири) године.
Чланови Надзорног одбора из тачке III именују се
на период од 4 (четири) године.
VI
СТАТУС
Старјешина је радник са одређеном функцијом,
у зависности од формације Ватрогасне јединице, те
остварује плату и друга примања по основу рада.
Актом о именовању, чланови Управног и
Надзорног одбора не заснивају радни однос.
Чланови Управног и Надзорног одбора остварују
право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама за
рад чланова управних и надзорних одбора у државним
предузећима од локалног интереса (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 3/96, 2/98).
VII
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Општи услови за кандидате на мјестима I - III су:
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
БиХ или ентитета, у периоду од три године прије
објављивања конкурса,
- да не служе казну, изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију, и да нису
под оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали
налогу да се пријаве пред Судом (члан IX 1. Устава
БиХ),
- да се против кандидата не води кривични
поступак,
- да кандидат није осуђиван за кривична дјела која
га чине неподобним за вршење дужности.
VIII
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- најмање школску спрему техничког смјера VI
степен сложености,
- најмање пет година радног искуства у струци,
посједовање руководних и организационих
способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
- програм рада.
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Посебни услови за кандидате из тачке II су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна
спрема или средња стручна спрема за кандидате из
реда запослених,
- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави Ватрогасно друштво,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
Посебни услови за кандидате из тачке III су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна
спрема или средња стручна спрема за кандидате из
реда запослених,
- посједовање стручних и професионалних знања за
обављање послова надзора,
- познавање садржаја и начина рада Надзорног
одбора,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
IX
СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности,
активности или бити на положају који доводи до
сукоба интереса, у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), Законом о сукобу
интереса у институцијама власти БиХ (“Службени
гласник РС”, број: 34/02 и 12/04) и Законом о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, број: 101/04,
42/05 и 118/05).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
у политичкој странци.
X
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова:
биографију о кретању у служби, Увјерење о
држављанству, овјерену копију дипломе, овјерену
копију личне карте, доказ о радном стажу, Увјерење
да се не води кривични поступак, овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке VII алинеја 2. и 3.,
а кандидати за старјешину и програм рада,
- Увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске, лично ће
доставити увјерење. За кандидате рођене у Републици
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење
тражити службним путем од надлежног Центра јавне
безбједности.
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени.
XI
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично
или путем поште, на адресу:
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
бр. 1 са назнаком “Комисији за избор”.
XII
ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у
“Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-38/07		
Бијељина, 		
Датум, 28. 03. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу чл.43, а у вези са члановима 40. став2
и 72 ставЗ Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС” број:101/04;42/05 и 118/05) и члана 51. а
увези са чланом 69. став2 Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина” број:05/05 и
06/06) и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (“Службени гласник општине Бијељина”
број:01/07), Начелник општине Бијељина д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2007. ГОДИНУ
I
Доноси се годишњи План јавних набавки за 2007.
годину
II
План јавних набавки за 2007. годину саставни је
дио ове Одлуке.
III
Непосредни руководиоци организационих јединица
Административне службе су одговорни за благовремено
реализовање Плана јавних набавки за 2007.годину из
дјелокруга рада организационе јединице.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-50/07		
Бијељина, 		
Датум, 06.02.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

30. 03. 2007.

На основу 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 ), члана 72. Закона о
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:
1/07), Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ДД-12/07.
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се набавка следећих услуга:
Конкурс за израду идејног рјешења Центра за
културу у Бијељини на локацији постојећег Дома
омладине.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 35.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице 0005210, економски код 821614.
IV
За предметну јавну набавку услуга спровешће се
КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА Центра
за културу у Бијељини.
Предвиђени почетак реализације конкурса има се
обавити најкасније од 02.04.2007. године, а крајњи рок
завршетка је 21.05.2007. године.
VI
Конкурсна комисија ће врједновати конкурсне
радове према следећим критеријумима:
- архитектонско просторни концепт и елементи
обликовања габарита,
- уклопљивост предвиђене грађевинске структуре уз
задату локацију,
- испуњење пројектног-просторног и функционалног
захтјева и задатака инвеститора,
- рационалност и економичност рјешења у цјелини и
- архитектура објекта, конструктивни склоп,
структура, детаљи и примјењени материјали
VII
Конкурсну комисију сачињава 7 лица и то:
1. Изет Цамић, дипл.инж.геод., из Бијељине предсједник комисије
- надокнада 700,00 КМ-бруто износ
2. Проф.др Миленко Станковић, дипл.инж.арх, из Бања
Луке - подпредсједник комисије
- надокнада 1.000,00 КМ-бруто износ

30. 03. 2007.
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3. Проф. др Борислав Стојков, дипл.инж.арх., из Београда
- члан комисије
- надокнада 1.000,00 КМ - бруто износ
4. Александар Петровић, дипл.инж.грађ., из Бијељине
- члан комисије
- надокнада 700,00 КМ - бруто износ
5. Љубинка Стевић, дипл.инж.арх., из Бијељине - члан
комисије
- надокнада 700,00 КМ - бруто износ
6. Ифигенија Василић, проф., из Бијељине - члан
комисије
- надокнада 700,00 КМ - бруто износ
7. Салем Чорбо, проф., из Бијељине - члан комисије
- надокнада 700,00 КМ - бруто износ
Технички секретар комисије: Миладин Јовановић,
из Бијељине
- надокнада 350,00 КМ - бруто износ
Извјестиоци:
- Миленко Марковић, надокнада 500,00 КМ-бруто износ
- Бранка Благојевић, надокнада 500,00 КМ-бруто износ

Члан 2.
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду,
вршиће се набавка следећих услуга:
Вршење хигијеничарске службе на подручју
општине Бијељина у 2007. години-прво понављање
набавке
Члан 3.
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је 60.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Хигијеничарска служба, број потрошачке
јединице 0005150, економски код 613900.
Члан 4.
За предметну јавну набавку услуга спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирног
споразума.
Члан 5.

VIII
Уговорни орган је за три најбоље оцјењена рада
обезбједио награде у износу од:
1. награда-10.000,00 КМ (са откупом)-бруто износ
2. награда-7.000,00 КМ (са откупом)-бруто износ
3. награда-5.000,00 КМ (са откупом)-бруто износ
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Период важења уговораје до 31.12.2007. године.
Члан 6.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег пружаоца услуга је најнижа
цијена одговарајуће понуде.

Уговорни орган је предвидио и три откупа по
1.000,00 КМ.-бруто износ

Члан 7.

IX

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

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-119/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу 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 ), члана 72. Закона о
локалној самоуправи (Сл. гласник РС” бр. 101/04 и
42/05) и члана 13. Правилника о набавци роба, вршењу
услуга и уступању радова (“Сл. гласник општине
Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ПП01-п1/07.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-118/07		
Бијељина, 		
Датум, 23.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На 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
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
до н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП - 03/07
I

У поступку јавне набавке радова: Израда и редовно
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одржавање хоризонталне сигнализације на подручју
општине Бијељина од 01.05.2007.до 01.11.2007. године
путем отвореног поступка, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. “БИЈЕЉИНА ПУТ” А.Д., Бијељина
2. “ЗВОРНИК ПУТЕВИ” А.Д., Зворник
4. Д.О.О. “БУК-ПРОМЕТ”, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из јавног огласа испуњавају све понуде,
гдје је након извршеног поступка врједновања према
критеријуму-економски најповољнија понуда у смислу
следећих критеријума: понуђена цијена и техничка
опремљеност, оцијњено да је најповољнији понуђач за
радове из претходног става сљедећи:
“БИЈЕЉИНА ПУТ” А.Д., БИЈЕЉИНА
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-41/07		
Бијељина, 		
Датум, 20.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА
I
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку додатних радова који се односе
на реконструкцију и санацију Дома културе у Јоховцу,
набавка ОУ-03-1/06, позван је, сходно закону, извођач
радова из основног уговора број: 02.370-1056/06 од
11.10.2006.године, ДОО “БУК ПРОМЕТ” Бијељина.

30. 03. 2007.
II

Након разматрања понуде и вођења преговарачког
поступка за радове из члана 1. установљена је да цијена
износи 2.165,80КМ.
III
Понуда извођача из члана 1. ове одлуке, узета је
за прихватљиву јер одражава реално стање на тржишту
роба и радова.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-114/07		
Бијељина, 		
Датум, 23.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На 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
о јавним набавкама роба, услугаи 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 услуга број ПП-02/07
I
У поступку јавне набавке: Вршење дезинсекције
на подручју општине Бијељина за 2007. годину, путем
отвореног поступка, понуде су доставили следећи
понуђачи:
- ДЦД “Висан”, Земун Београд
- ДОО “Санитација” Бијељина
- ДОО “Еко Бел” Трн, Лакташи
- ДОО “Санитација” Зворник
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следећи понуђачи:
- ДДЦ “Висан”, Земун Београд
- ДОО “Еко Бел” Трн, Лакташи
- ДОО “Санитација” Зворник
ДОО “Санитација”, Бијељина не испуњава опште
услове, јер нису доставили Увјерење о измиреним
индиректним порезима издатим од У праве за
индиректно опорезивање.

30. 03. 2007.
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III

I

Након извршеног вредновања а на основу
критеријума - економски најповљнија понуда:
- најнижа цијена
- кадровска и техничка опремљеност
- услови и начин плаћања
- референс листа
- квалитет понуђеног програма
оцијењено је да је понуда понуђача ДОО “ЕкоБел”, Трн, Лакташи најповољнија и са обрачунатим
ПДВ-ом износи 348.660,00 КМ те премашује предвиђена
буџетска средства у износу од 270.000,00 КМ, издвојена
за ове намјене.

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци а
која се односи на јавну набавку радова: Радови на
постављању стубића на изградњи подеста за постављање
контејнера за смеће у Бијељини сходно Закону о јавним
набавкама, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. АД “Бијељина пут”, Бијељина

IV
Средства по основу уговора за дезинсекцију
у износу од 348.660,00 КМ исплатиће се на следећи
начин:
- из расположивих средстава планираним у буџету
за 2007. годину за те намјене, а уколико се из средстава за
2007. годину на изврши исплата у цјелости, разлика ће се
исплатити на терет средстава за исте намјене за 2008.
годину.
V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право да поднесе писмени
приговор у року од пет дана од дана пријема
Приговор се подноси писмено
Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-32/07		
Бијељина, 		
Датум, 23.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП -16/07

II
Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да испуњава услове из тендерске документације.
Комисија је прихватила само једну понуду што је у
складу са чланом 46.став 6. Закона о јавним набавкама
БиХ. Након извршеног поступка врједновања на
основу критеријума - најнижа цијена, оцијењено да је
најповољнији понуђач за радове из претходног става
сљедећи:
АД “БИЈЕЉИНА ПУТ”, БИЈЕЉИНА
III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-91/07		
Бијељина, 		
Датум, 23.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”,број: 101/04 и 42/05), члана
12.став 1. тачка б) подтачка 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 члан 41. 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 ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. СКП-05/07
I
Прекида се отворени поступак јавне набавке
радова и услуга за потребе Одјељења за стамбенокомуналне послове и то
- Израда и редовно одржавање вертикалне
сигнализације на подручју општине Бијељина до
01.04.2008. године из разлога што број примљених
прихватљивих понуда је мањи од три и не обезбјеђује
стварну конкуренцију за конкретни уговор.
II
Поступак
поступка.

се

прекида

до

покретања

новог
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III

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-43/07		
Бијељина, 		
Датум, 15.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”,број: 101/04 и 42/05), члана
12.став 1. тачка б) подтачка 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 члан 41. 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 ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ПП-01/07
I
Прекида се отворени поступак јавне набавке услуга
за потребе Одјељења за привреду и пољопривреду и тоУслуге хигијеничарске службе на подручју
општине Бијељина у 2007. години из разлога што је
пристигла само једна понуда тако да не обезбјеђује
стварну конкуренцију за конкретан уговор
II
Поступак
поступка.

се

прекида

до

покретања

новог

III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-31/07		
Бијељина, 		
Датум, 15.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”,број: 101/04 и 42/05), члана
12.став 1. тачка б) подтачка 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 члан 41. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Службени

30. 03. 2007.

гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник
општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. СКП-04/07
I
Прекида се отворени поступак јавне набавке
радова за потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и тоРедовно одржавање свјетлосне сигнализације на
подручју општине Бијељина до 01.04.2008.године из
разлога што није запримљена ниједна понуда.
II
Поступак
поступка.

се

прекида

до

покретања

новог

III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-42/07		
Бијељина, 		
Датум, 15.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”,број: 101/04 и 42/05), члана
12.став 1. тачка б) подтачка 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 члан 41. 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 ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. СКП-06/07
I
Прекида се отворени поступак јавне набавке
радова и услуга за потребе Одјељења за стамбенокомуналне послове и тоОдржавање кишне канализације у Бијељини и
Јањи за 2007.годину, из разлога што број примљених
прихватљивих понуда је мањи од три и не обезбјеђује
стварну конкуренцију за конкретни уговор.
II
Поступак
поступка.

се

прекида

до

покретања

новог
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III

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

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”,број: 101/04 и 42/05), члана
12.став 1. тачка б) подтачка 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 члан 41. 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 ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. СКП-08/07
I
Прекида се отворени поступак јавне набавке
услуга за потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и тоОдржавање јавне расвјете у Бијељини и у осталим
насељеним мјестима на подручју општине Бијељина
за 2007. годину из разлога што број примљених
прихватљивих понуда је мањи од три и не обезбјеђује
стварну конкуренцију за конкретни уговор.
II
Поступак
поступка.

се

прекида

до

покретања

новог

III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-59/07		
Бијељина, 		
Датум, 23.03.2007. године

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈА И ИЗБОР
КОНСУЛТАНТСКОГ ПАРТНЕРА
I

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-53/07		
Бијељина, 		
Датум, 21.03.2007. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”,број: 5/05 и
6/06.), Начелник општине Бијељина, дана 27. таг1а 2007.
године донио је с л е д е ћ е

Именује се Комисије за за израду Стратегије
комуникација и избор консултантског партнера у
саставу:
1. СЛАВКА МИТРОВИЋ
2� ДРАГАН БОЖИЋ
3� НАДА СТЈЕПАНОВИЋ
4. СВЕТЛАНА КРСТИЋ
5� ЉИЉАНА ФАЛАЏИЋ
6. ИГОР ОСТОЈИЋ
II
Задатак Комисије је да дефинише пројектни
задатак, утврди методологију, те координира и
контролише процес израде Стратегије.
Комисија ће извршити анализу појединих питања
и одлучити која ће од њих реализовати властитим
кадровима, а за која ће се расписати тендер.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-22/07		
Бијељина, 		
Датум, 27.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. и 69. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина, број
5/05 и 6/06), начелник општине Бијељина д о н о с и :

РЕШЕЊЕ
О именовању чланова Комисије за расподелу
средстава намењених за финансирање пројеката
из области омладинског организовања
1.
У Комисију за расподелу средстава намењених
за финансирање пројеката из области омладинског
организовања именују се:
1. Љиљана Матић, председавајући
2� Драган Божић, члан
3� Јевто Василић, члан
4. Анка Тодоровић, члан
5� Рада Перић, члан
2.
Задатак Комисије из става 1. овог Решења је:
-да утврди критеријуме расподеле буџетских
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средстава намењених за финансирање пројеката из
области омладинског организовања који ће бити
наведени у јавном конкурсу и изврши избор најбољих
пројеката.
3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

3�

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-40-3/07		
Бијељина, 		
Датум, 27.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 69, став 2. Статута општине
Бијељина ( “Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05 и 6/06 ), начелник општине Бијељина
доноси

ПРАВИЛНИК
о критеријима и начину додјеле донација
за помоћ подстицају повратка избјеглих и
расељених лица и стамбено збрињавање
социјално угрожених лица на територији
општине Бијељина

4.

5�

6.

Члан 1.
Овим правилником се утврђују критерији и начин
додјеле донација обезбијеђених у буџету општине
Бијељина, за санацију враћених стамбених некретнина
и стамбено збрињавање социјално угрожених лица на
територији општине Бијељина.
Донација подразумијева:
1. новчана средства,
2� грађевински материјал,
3� уградњу постојећег грађевинског материјала.
Врсту донације која ће се користити у текућој
години одређује начелник општине. Под санацијом
се подразумијевају нужни радови на побољшању
постојећих услова становања.
Члан 2.
Општи критерији и потребна документација
за утврђивање потенцијалних корисника општинске
донације су:
1. Статус кандидата за донацију (потврда
надлежног органа не старија од 30 дана од
дана објављивања конкурса за додјелу средстава),
или
станарско
право
над
2� Власништво
стамбеном јединицом којаје изграђена на
законит начин и која је предмет реконструкције,
(ЗКИ, ЗКУ или посједовни лист не старији од
6 мјесеци; у изузетним случајевима, када се

7�

8.
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власништво или станарско право не може поуздано
доказати претходно наведеним документима,
власништво се може доказати и другим
релевантним документима које издају надлежни
органи: правоснажно рјешење о насљеђивању,
грађевинска дозвола, урбанистичка сагласност,
авионски снимак),
Доказ о поврату имовине (ЦРПЦ одлука, или
правоснажно рјешење о поврату имовине
станарског права - рјешење надлежног
општинског органа о поврату или увођењу у
посјед),
да је подносилац захтјева на дан 30. априла
1991. године имао пребивалиште у стамбеној
јединици која је предмет реконструкције
(увјерење о кретању издато од надлежног
органа унутрашњих послова; у изузетним
случајевима када се увјерењем о кретању не
може поуздано утврдити пребивалиште на дан
30. април 1991. године, као доказ пребивалишта
прибавља се изјава два свједока, овјерена од
стране надлежног органа општине повратка),
да се стамбена јединица која је предмет
реконструкције сматра неусловном за становање,
у складу с одговарајућим стандардима о
минимуму стамбених услова (изјава),
да он, његов брачни друг од 1991. године или
било који члан садашњег домаћинства немају
на територији БиХ другу стамбену јединицу,
која се сматра условном за становање, у складу
с одговарајућим стандардима о минимуму
стамбених услова (изјава),
да он, његов брачни друг од 1991. године
или садашњи члан домаћинства није примио
помоћ у реконструкцији довољну да задовољи
одговарајуће стандарде о минимуму стамбених
услова (изјава),
ако није избјеглица из БиХ, повратник или
расељено лице, да је од 30.04.1991. године до
подношења захтјева живио у стамбеној јединици
која је предмет реконструкције. (потврда од
мјесне заједнице у којој живи подносилац
захтјева),

За доказивање општих критерија под бројем 5,6
и 7 служи овјерена изјава подносиоца захтјева. Општи
критерији су елиминаторни и обавезујући.
Члан 3.
Посебни критерији и документација којим
корисник доказује да припада одређеним скупинама:
1. Подносилац захтјева се вратио у своје пријератно
пребивалиште и живи у условима који су испод
утврђеног стамбеног минимума, укључујући
и кориснике који привремено бораве у импро
визованим насељима, камповима, контејнерима и
слично (копија личне карте или потврда надлежног
општинског органа да је повратник),
2. Корисник помоћи припада одређеним скупинама
као што су:
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а) социјалне категорије (последњи чек од пензије,
доказ да се ради о кориснику социјалних давања од
надлежног центра за социјални рад или надлежне
општинске службе за социјалну и дјечију заштиту,
доказ да се ради о цивилној жртви рата и да
остварује/не остварује приходе по том основу,
б) особе
са
онеспособљењем/инвалидитетом
(рјешење које се прибавља од стране надлежног
органа управе-ратни војни инвалид, лице са
урођеним или стеченим инвалидитетом),
ц)		 самохрани родитељи, старатељи или хранитељи
породице (рјешење које се прибавља од стране
надлежног центра за социјални рад или општинског
органа управе, надлежног за послове социјалне
и дјечије заштите код којег се води службена
евиденција),
д)породица погинулог борца (потврда која се
прибавља од стране надлежног органа код којег се
води службена евиденција),
е) породице несталих особа и бивши логораши
(потврда која се прибавља од стране надлежног
органа код којег се води службена евиденција).

Уколико два или више подносилаца захтјева имају
исти број бодова, предност се одређује на основу стања
стамбеног објекта.
Предност имају кандидати који нису користили
донације за поправку својих стамбених јединица.
Коначну ранг листу, на основу утврђених бодова,
доноси Комисија за помоћ подстицају повратка коју
формира начелник општине.

3. Ако се подносилац захтјева налази у колективним
облицима збрињавања (транзитно-прихватни и
колективни центри), или има/остварује право на
алтернативни смјештај (потврда надлежног органа
на чијој се територији налази колективни центар
или алтернативни смјештај, или подносилац
захтјева привремено борави).
4. Број и старосна доб чланова домаћинства који
су се пријавили за повратак на своје пријератно
пребивалиште (Кућна листа овјерена од стране
надлежног општинског органа; уз кућну листу
корисник је дужан приложити овјерене копије
личне карте за одрасле, родне листове за малољетне
чланове).

Комплетну процедуру од разматрања захтјева
до приједлога ранг листе потенцијалних корисника
донације спроводи Комисија.
Уколико подносилац захтјева на било који начин
доведе у заблуду Комисију, захтјев ће бити одбачен, а
одлука, ако је донијета, биће поништена.

Социјално угрожено лице не прилаже документ из
алинеје 3 ,члана 2. овог правилника.
Члан 4.
Ранг листа подносилаца захтева утврђује се на
основу посебних критерија:
- носилац домаћинства који се вратио,
или је у стању социјалне потребе�������������� 20 бодова
- сваки други члан домаћинства по��������������� 5 бодова
- корисник алтернативног смјештаја������������10 бодова
- носилац домаћинства и било који члан
домаћинства који је незапослен, а пријављен
код завода за запошљавање по��������������������� 5 бодова
- сваки малољетни члан домаћинства по������ 5 бодова
- особа са инвалидитетом�������������������������������15 бодова
- самохрани родитељ���������������������������������������10 бодова
- дјеца под старатељством������������������������������10 бодова
- породице погинулих и несталих особа������15 бодова
- породице бивших логораша ������������������������� 5 бодова
- стање стамбеног објекта��������������� од 0 до 100 бодова

Члан 5.
Захтјев за додјелу донације подноси власник
стамбене јединице, лично или поштом, Одјељењу
за друштвене дјелатности Административне службе
општине Бијељина, путем писарнице на адреси Трг
краља Петра I Карађорђевића број 1.
Уз захтјев за додјелу донације подносилац је
дужан приложити документацију прописану чланом 2. и
3. овог правилника.
Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће бити
разматрани.
Члан 6.

Члан 7.
Комисија формира поткомисије за Бијељину и
Јању којима повјерава оперативне послове везане за
процедуру одабира кандидата за листу потенцијалних
корисника донације.
Поткомисије приликом обиласка стамбених
објеката подносилаца захтјева са уредном документ
ацијом, сачињавају записнике.
Записници поткомисија са терена садрже попис
оштећених дијелова односно елементе на које би се
могла утрошити добијена средства.
Члан 8.
Максималан износ средстава, изражен у новцу,
износи 3.000,00КМ.
Члан 9.
Начелник општине може, на предлог Комисије,
одлучити о додјели донације мимо утврђене процедуре
овим правилником, ако се ради о породицама које су у
изузетно тешком материјалном положају.
Укупан износ додијељених средстава не може
прећи укупан износ средстава утврђен буџетом општине
за ове намјене.
Члан 10.
Поткомисије предлажу листу кандидата за
донацију Комисији за помоћ подстицају повратка на
даље разматрање.
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Комисија, након расправе, прослеђује листе
кандидата за донације у Бијељини и Јањи, начелнику
општине који закључком даје сагласност за утрошак
средстава за помоћ подстицају повратка.
Појединачне закључке о додјели новчаних
средстава по коначној листи кандидата доноси начелник
Одјељења за друштвене дјелатности.
Члан 11.
На одлуку о додјели донације се може изјавити
жалба.
Жалба из претходног става подноси се начелнику
општине у року 8 дана од дана добијања одлуке.
Члан 12.
Корисници новчане донације су дужни доставити
Одјељењу за друштвене дјелатности, број рачуна банке
на који треба уплатити средства у року од осам дана од
дана пријема закључка о додјели средстава.
Уколико корисник новчане донације не испоштује
рок из 1. става овог члана, иста ће се усмјерити другом
подносиоцу захтева по приједлогу Комисије.
Члан 13.
Корисник је дужан да добијену донацију утроши
на радове по записнику Комисије у року од 60 дана од
дана преузимања исте.
Корисник је дужан обавијестити Одељење за
друштвене дјелатности о завршетку радова у року од 8
дана по истеку рока из претходног става.
Поткомисије записнички утврђују да ли су радови
извршени по записнику из члана 7. овог правилника и о
томе извјештавају Комисију.
Члан 14.
Уколико корисник не утроши донацију, односно
утроши је на радове мимо записника, дужан је одмах
вратити цјелокупну донацију.
Уколико корисник не врати донацију из предходног
става, надлежни орган ће покренути поступак повраћаја
донације.
Уколико корисник у року из 13. члана, не утроши
донацију, утроши је ненамјенски или нерационално, или
не обавијести орган у предвиђеном року, губи право на
поновно добијање донације за ове намјене.
Члан 15.
Даном доношења овог правилника престаје
да важи Правилник о критеријима и начину додјеле
новчаних средстава за помоћ подстицају повратка
избјеглих и расељених лица и стамбено збрињавање
социјално угрожених лица на територији општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број
4/2006).
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Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-18/07		
Бијељина, 		
Датум, 28.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 69. став 2, Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05 и 6/06), начелник општине Бијељина
доноси

ПРАВИЛНИК
о критеријима и начину додјеле новчаних
средстава за помоћ повратницима из општине
Бијељина на подручје Тузланског кантона
Члан 1.
Овим правилником се утврђују критерији и начин
додјеле новчаних средстава, обезбијеђених у буџету
општине Бијељина, за санацију враћених стамбених
некретнина на територији Тузланског кантона, за лица
која су се из општине Бијељина вратила, или се враћају
нато подручје.
Под санацијом се подразумијевају неопходни
радови за прилагођавање постојећих стамбених
некретнина, односно стамбених некретнина које су
постојале, условима становања.
Члан 2.
Право на додјелу средстава из члана 1. овог
правилника имају повратници из општине Бијељина на
подручје Тузланског кантона, који посједују грађевински
материјал.
Члан 3.
Висина новчаних средстава зависиће од степена
оштећења стамбеног објекта, количине грађевинског
материјала за уградњу као и социјалних елемената.
Предност у додјели новчаних средстава из члана
1. овог правилника имају повратници, који живе на
подручју Тузланског кантона, а чије је стање стамбених
објеката такво да се без нужних поправки не могу
обезбиједити нормални услови за живот.
Новчана средства се искључиво користе за уградњу
постојећег грађевинског материјала у стамбеним
јединицама за које је тражена помоћ.
Члан 4.
Максималан износ средстава из члана 3. износи
3.000,00КМ. по расписаном јавном огласу.
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Члан 5.

У изузетним околностима начелник општине
може, на приједлог Комисије за помоћ подстицају
повратка, додијелити и већи износ новачаних средстава
за поправак враћених стамбених јединица.
Укупан износ додијељених новчаних средстава не
може прећи укупан износ средстава утврђен буџетом
општине за ове намјене.
Члан 6.
Општи критерији и потребна документација
за утврђивање потенцијалних корисника општинске
донације су:
1. Статус кандидата за донацију (потврда надлежног
органа не старија од 30 дана од дана објављивања
конкурса за додјелу средстава),
2� Власништво или станарско право над стамбеном
јединицом којаје изграђена на законит начин
и која је предмет реконструкције, (ЗКИ, ЗКУ
или посједовни лист не старији од 6 мјесеци;
у изузетним случајевима, када се власништво
или станарско право не може поуздано доказати
претходно наведеним документима, власништво
се може доказати и другим релевантним
документима које издају надлежни органи:
правоснажно рјешење о наслеђивању, грађевинска
дозвола, урбанистичка сагласност, авионски
снимак),
3� Доказ о поврату имовине (ЦРПЦ одлука, или
правоснажно рјешење о поврату имовине/
станарског права-рјешење надлежног општинског
органа о поврату или увођењу у посјед),
4. да је подносилац захтјева на дан 30. априла
1991. године имао пребивалиште у стамбеној
јединици која је предмет реконструкције
(увјерење о кретању издато од надлежног органа
унутрашњих послова; у изузетним случајевима
када се увјерењем о кретању не може поуздано
утврдити пребивалиште на дан 30. април 1991.
године, као доказ пребивалишта прибавља се
изјава два свједока, овјерена од стране надлежног
органа општине повратка),
5� да се стамбена јединица која је предмет
реконструкције сматра неусловном за становање,
у складу с одговарајућим стандардима о
минимуму стамбених услова (овјерена изјава),
6. да он, његов брачни друг од 1991. године или
било који члан садашњег домаћинства немају
на територији БиХ другу стамбену јединицу,
која се сматра условном за становање, у складу
с одговарајућим стандардима о минимуму
стамбених услова (изјава),
7� да он, његов брачни друг од 1991. године
или садашњи члан домаћинства није примио
помоћ у реконструкцији довољну да задовољи
одговарајуће стандарде о минимуму стамбених
услова (изјава),
8. да подносилац захтјева нема некретнине на
подручју општине Бијељина. (изјава).
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За доказивање општих критерија под бројем 5,6,7
и 8 служи изјава подносиоца захтјева.
Општи критерији су елиминаторни и обавезујуђи.
Члан 7.
Посебни критерији и документација којим
корисник доказује да припада одређеним скупинама:
1. Подносилац захтјева се вратио из општине
Бијељина на подручје Тузланског кантона и живи
у условима који су испод утврђеног стамбеног
минимума (као доказ служи копија личне карте
или потврда надлежног општинског органа да је
повратник),
2. Подносилац захтјева припада одређеним скупинама
као што су:
а) социјалне категорије,(посљедњи чек од пензије,
доказ да се ради о кориснику социјалних давања од
надлежног центра за социјални рад или надлежне
општинске службе за социјалну и дјечију заштиту,
доказ да се ради о цивилној жртви рата и да
остварује/не остварује приходе по том основу),
б) особе
са
онеспособљењем/инвалидитетом
(рјешење које се прибавља од стране надлежног
органа),
ц)самохрани родитељи, старатељи или хранитељи
породице (потврда од надлежног центра за
социјални рад или општинског органа управе,
надлежног за послове социјалне и дјечије заштите
код којег се води службена евиденција),
д) породице погинулог борца (потврда која се
прибавља од стране надлежног органа код којег се
води службена евиденција),
е) породице несталих особа и бивши логораши
(потврда која се прибавља од стране надлежног
органа код којег се води службена евиденција),
ф) статус бившег логораша (потврда која се прибавља
од стране надлежног органа код којег се води
службена евиденција).
Подносилац захтјева се налази у колективним
облицима збрињавања (транзитно-прихватни и колекти
вни центри), алтернативни смјештај или задовољава
услове и има/остварује право на алтернативни смјештај
(потврда надлежног органа на чијој се територији налази
колективни центар или алтернативни смјештај, или
подносилац захтјева привремено борави).
Број и старосна доб чланова домаћинства који су се
пријавили за повратак на своје пријератно пребивалиште
(кућна листа, овјерена од стране надлежног општинског
органа, а уз овјерену кућну листу приложити родне
листове за малољетне чланове, односно овјерене копије
личнних карата за пунољетне чланове породице).
Члан 8.
Ранг листа подносилаца захтјева утврђује се на
основу посебних критерија:
- носилац домаћинства који се вратио�����20 бодова
- сваки други члан домаћинства по������������5 бодова
- корисник алтрнативног смјештаја����������10 бодова
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- носилац домаћинства и било који члан
домаћинства који је незапослен, а пријављен
код завода за запошљавање по��������������������� 5 бодова
- сваки малољетни члан домаћинства по������� 5 бодова
- особа са инвалидитетом��������������������������������15 бодова
- самохрани родитељ����������������������������������������10 бодова
- дјеца под старатељством������������������������������ 10 бодова
- породице погинулих и несталих особа�������15 бодова
- породице бивших логораша �������������������������� 5 бодова
- стање стамбеног објекта���������������� од 0 до 100 бодова
Уколико два или више подносилаца захтјева имају
исти број бодова, предност се одређује на основу стања
стамбеног објекта.
Предност имају кандидати који који нису користили
донације за поправку својих стамбенихјединица.
Коначну ранг листу, на основу утврђених бодова,
доноси Комисија за помоћ подстицају повратка коју
формира начелник општине.

30. 03. 2007.
Члан 13.

На одлуку о додјели средстава се може изјавити
жалба.
Жалба из претодног става подноси се начелнику
општине у року од 8 дана од дана добијања одлуке.
Члан 14.
Корисник донације је дужан да у року од 8 дана,
од дана пријема закључка о додјели средстава, достави
број текућег рачуна на који ће се средства уплатити.
Уколико корисник донације не достави у
назначеном року број текућег рачуна сматраће се да
је одустао од донације, а предвиђена средства ће се
уступити другом подносиоцу захтјева по приједлогу
Комисије.
Члан 15.

Захтјеви за додјелу новчаних средстава се предају,
лично или поштом , Одјељењу за друштвене дјелатности
Административне службе општине Бијељина, путем
писарнице на адресу Трг краља Петра I Карађорђевића
број 1.
Уз захтјев за додјелу новчаних средстава
подносилац је дужан приложити документацију
прописану члановима 6 и 7 овог Правилника.

Записник Стручног тима садржи попис оштећених
дијелова односно елемената стамбеног објекта и
дијелове односно елементе на које се морају утрошити
добијена новчана средства.
Корисник је дужан да добијена новчана средства
утроши на радове по записнику Стручног тима.
Корисник је дужан обавијестити Одељење за
друштвене делатности о завршетку радова.
Уколико корисник не обавијести ово Одјељење
о утрошку новчаних средстава, губи право на поновно
добијање помоћи у ову сврху.

Члан 10.

Члан 16.

Комплетну процедуру од разматрања захтјева
до приједлога ранг листе потенцијалних корисника
спроводи Комисија за помоћ подстицају повратка коју
формира начелник општине.
Комисија за помоћ подстицају повратка формира
Стручни тим којем повјерава вршење оперативних
послова везаних за процедуру одабира кандидата за
листу потенцијалних корисника новчаних средстава .

Стручни тим записнички утврђује да ли су
радови извршени по записнику из претходног члана
правилника.
Стручни тим о свим радњама након додјеле
новчаних средстава извјештава Комисију за помоћ
подстицају повратка.

Члан 11.

Уколико корисник не утроши добијена средства,
односно утроши их на радове мимо записника, дужан је
одмах вратити цјелокупну додијељену новчану суму.
Уколико корисник не врати средства из предходног
става, надлежни орган ће покренути поступак повраћаја
средстава.
Уколико корисник не утроши добијена средства,
утроши их ненамјенски или нерационално, губи право
на поновно добијање средстава за ове намјене.

Члан 9.

Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће бити
разматрани. Уколико подносилац захтјева на било
који начин доведе у заблуду Комисију, захтјев ће бити
одбачен, а одлука, ако је донијета, биће поништена.
Члан 12.
Стручни тим предлаже листу кандидата за
донацију, са новчаним износима те исту прослеђује
Комисији за помоћ подстицају повратка на даље
разматрање.
Комисија за помоћ подстицају повратка након
расправе, просљеђује листу кандидата за донацију
начелнику општине који закључком даје сагласност за
утрошак средстава за помоћ подстицају повратка.
Појединачне закључке о додјели средстава по
коначној листи кандидата доноси начелник Одјељења за
друштвене делатности.

Члан 17.

Члан 18.
Даном доношења овог правилника престаје
да важи Правилник о критеријима и начину додјеле
новчаних средстава за помоћ подстицају повратка
избјеглих и расељених лица на територији Федерације
Босне и Херцеговине број: 02- 072/06 од 01.03.2006.
године. („Службени гласник општине Бијељина”, број
4/2006).

30. 03. 2007.
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Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-17/07		
Бијељина, 		
Датум, 28.03.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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