17. 12. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLIV

17. децембар 2007. ГОДИНЕ

Ha основу члана 45. став 2. и члана 67. Закона
о уређењу простора (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана
35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој
сједници одржаној дана 12. децембра 2007. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Усваја се Измјена дијела урбанистичког плана
града Бијељина. Граница обухвата Измјене дијела
урбанистичког плана града Бијељина обухвата подручје
планирања у укупној површини од 126,69 ха (стотину
двадесет шест зарез шездесет девет хектара).
II
1.
2.
3.
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План садржи:
Текстуални дио плана -1 књига;
Књига примједби и одговора на примједбе на
Нацрт плана;
Графички дио Измјене дијела урбанистичког плана
града Бијељина, 1 књига, садржи карте:
1. Копија катастарског плана�������������������������������� 1:5000
2. Извод из важећег Урбанистичког плана-план
намјене површина���������������������������������������������� 1:5000
3. Извод из важећег Урбанистичког плана-план
саобраћајне инфраструктуре���������������������������� 1:5000
4. Инжењерскогеолошка карта���������������������������� 1:5000
5. Локалитети измјене дијела плана у оквиру цјелина
урбаног подручја Бијељине������������������������������ 1:5000
6. План намјене површина - ново стање������������� 1:5000
7. План намјене површина у обухвату измјене дијела
плана�������������������������������������������������������������������� 1:5000
8. План саобраћајне инфраструктуре����������������� 1:5000
9. План комуналне инфраструктуре������������������� 1:5000
10. Заштита животне средине������������������������������ 1:5000
III

План је урађен у Заводу за урбанизам и
пројектовање Бијељина, септембра 2007. године.

БРОЈ 31/2007
IV

О провођењу ове Одлуке стараће се општински
орган Административне службе Општине надлежан за
послове просторног уређења.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-112/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha основу члана 50. и 55. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07 ) и члана 35. став 1. алинеја
6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 12.
децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “ЦИГЛАНА” У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се изради Регулационог плана “Циглана”
у Бијељини.
II
Граница обухвата Регулационог плана “Циглана”
у Бијељини почиње од планираног кружног тока код
мегамаркета “Милбо” и наставља у правцу истока
Пантелинском улицом, означеном као к.ч. 6479/3, затим
скреће сјеверно и иде западном међом к.ч. 6129, скреће
у правцу истока и наставља сјеверним међама к.ч. 6129,
6125, 6124, 6118, 6117, 6113/5, 6113/4, пресјеца к.ч.
6113/1, 6110/1, 6109 и праволинијски наставља у правцу
сјевера источном међом к.ч. 4304, излази на Улицу
Јурија Гагарина означену као к.ч. 6468/2, затим наставља
у правцу истока до к.ч. 6466 (пут) и њом праволинијски
иде до Улице Светозара Ћоровића, означене као к.ч.
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6446/2, истом наставља у правцу запада, долази до
к.ч. 4174/10 и источним међама к.ч. 4174/10, 4174/19,
4174/1, 4174/23, 4174/15, 4174/16, 4174/2, 4171, 4172,
4173, долази до Улице Лазе Костића, означене као к.ч.
6445/2, затим иде у правцу запада сјеверним међама к.ч.
4173, 4161, 4160, 4159, 4134/2, 4134/1, 4120/2 и излази
на улицу Д.К. Букија означену као к.ч. 6444/1, затим
наставља истом улицом означеном као к.ч. 6444/2, затим
наставља сјеверним међама к.ч. 4249, 4250, 4251/3,
4251/2, 4251/1, 4251/4, 4260, долази до планиране трасе,
друге фазе обилазног пута, и упоредо са њом наставља
у правцу југа, до планираног кружног тока, код мега
маркета “Милобо”, гдје се и завршава.
Површина обухвата регулационог плана износи
85,33 ха (осамдесет пет зарез тридесет три хектара).

17. 12. 2007.
XI

Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина” .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-113/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

III
План се односи на период од 2008. до 2015.
године.
IV
Рок израде регулационог плана је 150 дана од дана
потписивања уговора о изради регулационог плана.
V
Средства за израду регулационог плана биће
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног
за урбанистичку регулативу за 2008. годину.
VI
Носилац припреме и организације израде
регулационог плана је Одјељење за просторно уређење.
VII
Носилац израде регулационог плана биће правно
лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини
општине Бијељина на усвајање.
IX
О нацрту регулационог плана обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
X
На основу резултата јавне расправе о нацрту
регулационог плана Носилац припреме плана утврђује
приједлог регулационог плана и исти подноси
Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљене у току јавне расправе о нацрту
плана.

Ha основу члана 50. и 55. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07 ) и члана 35. став 1. алинеја
6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 12.
децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “ЛЕДИНЦИ 1”
У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се изради Регулационог плана “Лединци
1” у Бијељини.
II
Обухват почиње од Улице Српске добровољачке
гарде у правцу сјевера, западним међама к.ч. 2069 и
2070, наставља праволинијски кроз Улицу Скендера
Куленовића, означену као к.ч. 1965/9, затим западном
међом, к.ч. 1566, пресјеца к.ч. 1567/2, и излази на
западну међу к.ч. 1569, улази поново у Улицу Скендера
Куленовића, означену као к.ч. 1570, наставља западном
међом, к.ч. 1585, скреће на источне међе к.ч. 1601/1,
и праволинијски излази на Московску улицу, којом
наставља у правцу истока, долази до к.ч.1624 и иде у
правцу сјевера, западним међама к.ч. 1624, 1625, 1626/3,
1626/1, затим скреће у правцу истока, сјеверним међама,
к.ч. 1626/1, 1626/2, 1632, 1633/9, 1633/2, 1641, 1642,
1643/1, 1649, 1652/2, 1654/10, 1654/11, 1654/1, 1659/6,
1659/7, 502/13, 502/14, 502/4, 502/5, 502/10, пресјеца
к.ч. 501/1, затим наставља сјеверним међама к.ч. 501/34,
501/33, 492/16, пресјеца к.ч. 492/14, и наставља сјеверним
међама, к.ч. 492/2, 489/1, 489/2, 475, 476, 478/3, пресјеца
к.ч. 452/1, и иде сјеверним међама к.ч. 451/15 и 451/13,
пресјеца 449/4, скреће сјеверно према к.ч. 431, њеном
међом долази до к.ч. 432/3 и јужном међом исте излази
на Улицу Српске добровољачке гарде, означену као
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к.ч. 5175/3, наставља улицом у правцу центра града,
долази до граница к.о. Бијељина 2 и к.о. Бијељина село
и прати границе истих све до к.ч. 1824 к.о. Бијељина 2 и
наставља сјеверном међом к.ч. 2068/5 (касарна), долази
до к.ч. 1979, иде сјеверно, западном међом 1979, излази
на Улицу Српске добровољачке гарде означену као
к.ч. 5175/1, скреће западно поред “Ванековог млина”
означеног као к.ч 1966/1, долази до к.ч. 2069, гдје се
обухват и завршава.
Површина обухвата регулационог плана износи
61,92 ха (шездесет један зарез деведесет два хектара).
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усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина” .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-114/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

III
План се односи на период од 2008. до 2015.
године.
IV
Рок израде регулационог плана је 120 дана од дана
потписивања уговора о изради регулационог плана.
V
Средства за израду регулационог плана биће
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног
за урбанистичку регулативу за 2008. годину.
VI
Носилац припреме и организације израде
регулационог плана је Одјељење за просторно уређење.
VII
Носилац израде регулационог плана биће правно
лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини
општине Бијељина на усвајање.
IX
О нацрту регулационог плана обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
X
На основу резултата јавне расправе о нацрту
регулационог плана Носилац припреме плана утврђује
приједлог регулационог плана и исти подноси
Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљене у току јавне расправе о нацрту
плана.
XI
Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и

Ha основу члана 50. и 55. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07 ) и члана 35. став 1. алинеја
6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 12.
децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “ПЕТАР КОЧИЋ”
У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се изради Регулационог плана “Петар
Кочић” у Бијељини.
II
Граница обухвата Регулационог плана “Петар
Кочић” у Бијељини почиње Фрушкогорском улицом
означеном као к.ч. 6433 и иде у правцу југа, западним
међама к.ч. 776, 777, 778, 779, 787, 788, 789 и наставља
у правцу истока сјеверним међама к.ч. 791/2, 749, затим
источном међом к.ч. 757, затим поново у правцу истока,
јужним међама к.ч. 755, 754, 753/1, 752, 479/6, 479/9,
479/3, 479/2, 479/7, 479/1, 477 и излази на Улицу Петра
Кочића к.ч. 6428/5 и канал “Дашница” к.ч. 6424/5 и иде
у правцу сјевера упоредо са каналом, долази до к.ч. 259
скреће у правцу запада јужним међама, к.ч. 259, 261/1,
пресјеца к.ч. 332 и поново излази на Фрушкогорску
улицу к.ч. 6433, гдје се и завршава.
Површина обухвата регулационог плана износи
11,39 ха (једанаест зарез тридесет девет хектара).
III
План се односи на период од 2008. до 2015.
године.
IV
Рок израде регулационог плана је 120 дана од дана
потписивања уговора о изради регулационог плана.
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V

Средства за израду регулационог плана биће
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног
за урбанистичку регулативу за 2008. годину.
VI
Носилац припреме и организације израде
регулационог плана је Одјељење за просторно уређење.
VII
Носилац израде регулационог плана биће правно
лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.

17. 12. 2007.

општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 12.
децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “КРУШИК-ИНТЕРГАЈ”
У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се изради Регулационог плана “КрушикИнтергај” у Бијељини.
II

Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

Граница обухвата Регулационог плана “КрушикИнтергај” у Бијељини почиње Улицом Цара Уроша на
дијелу означеном као к.ч. 6435, затим улази у Сремску
улицу 735/2, скреће у правцу сјевера, западним међама
к.ч. 735/1, 791/1, наставља сјеверном међом к.ч.
882/1, источном међом к.ч. 883, продужава у правцу
истока, сјеверном међом к.ч. 791/2, и даље наставља у
правцу сјевера, улази у Улицу Петра Кочића, означену
као к.ч 805, и праволинијски наставља кроз Улицу
Фрушкогорску, означену као к.ч. 6433, истом улицом
скреће у правцу запада излази на западне међе к.ч.
278/1, 278/2, 278/3 и даље наставља праволинијски у
правцу запада, пресјецајући к.ч. 281/1, 281/4, 281/6,
184, 185, затим праволинијски наставља у правцу југа,
пресјецајући к.ч. 179/1, 179/2, 179/3, 966, 965, улази
у Улицу Душана Радовића, означену као к.ч. 6432 и
истом иде до к.ч. 6439, којом праволинијски иде до
Улице Василија Острошког к.ч. 1652/1 и даље наставља
праволинијски и долази до западних међа к.ч. 937 и 935,
улази у к.ч. 932/3 иде праволинијски, улази у Улицу
Иве Андрића означену као к.ч. 899, наставља сјеверном
међом к.ч. 874, наставља у правцу југа, западним међама
к.ч. 880/1, 882/1, затим прати сјеверне међе к.ч. 885/1,
885/2 и источном међом к.ч. 885/2 излази на Улицу Цара
Уроша гдје се и завршава.
Површина обухвата регулационог плана износи
40.04 ха (четрдесет зарез нула четири хектара).

XII

III

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

План се односи на период од 2008. до 2015.
године.

VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини
општине Бијељина на усвајање.
IX
О нацрту регулационог плана обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
X
На основу резултата јавне расправе о нацрту
регулационог плана Носилац припреме плана утврђује
приједлог регулационог плана и исти подноси
Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљене у току јавне расправе о нацрту
плана.
XI

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-115/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

IV
Рок израде регулационог плана је 120 дана од дана
потписивања уговора о изради регулационог плана.
V
Средства за израду регулационог плана биће
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног
за урбанистичку регулативу за 2008. годину.

Ha основу члана 50. и 55. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07 ) и члана 35. став 1. алинеја
6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина

уређење.

VI
Носилац припреме и организације израде
регулационог плана је Одјељење за просторно уређење.

17. 12. 2007.
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VII

Носилац израде регулационог плана биће правно
лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини
општине Бијељина на усвајање.
IX
О нацрту регулационог плана обавиће се јавна
расправа у року од 30 дана.
На основу резултата јавне расправе о нацрту
регулационог плана Носилац припреме плана утврђује
приједлог регулационог плана и исти подноси
Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљене у току јавне расправе о нацрту
плана.
XI
Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина” .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-116/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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у међунационалним одоносима која су настала као
последица ратних и других догађаја на подручју
општине, образује Комисију за истину и помирење (у
даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисија је тијело у чијем раду се износе сва
осјетљива питања у међуетничким односима која имају
своју везу са ратним и другим сличним догађајима и
има за циљ да својим дјеловањем подстакне потребне
активности и мјере надлежних органа у расвјетљавању
спорних догађаја, евентуалне кривичне и друге
одговорности лица која су са тим догађајима повезана.
Комисија у свом дјеловању треба да шири
атмосферу помирења и на тај начин да помаже стварању
амбијента за спремност свих надлежних органа да,
користећи своја овлашћења, предузимају све што је
потребно да би истина о спорним догађајима била
јавно саопштена и евентуално одговорни појединци
препознати.
Члан 3.
Комисија разматра питања из свог дјелокруга рада
и даје своје предлоге и препоруке према Скупштини
општине и Начелнику општине, када таква питања
припадају у надлежност ових органа општине.
Комисија сарађује са представницима различитих
органа и субјеката у Општини и ван ње ради
информисања о одређеним поступцима, представаљања
информација и сазнања до којих је дошла и иницирања
покретања прописаних поступака.
Комисија остварује сарадњу и са другим сличним
тијелима у Републици Српској и на нивоу Босне и
Херцеговине.
Комисија може донијети пословник о свом раду.
Рад Комисије се организује тако да се не мијеша
дјелокруг рада са другим сличним комисијама које су до
сада образоване од стране Скупштине општине.
Рад Комисије мора бити усаглашен са законом и
прописима Општине.
Члан 4.

Ha основу члана 35. алинеја 31. a y вези са чланом
8. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 5/05), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 12. децембра 2007.
године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИСТИНУ И
ПОМИРЕЊЕ
Члан 1.
Скупштина општине Бијељина у потпуности
опредијељена за предузимање мјера у циљу стварања
што повољнијег амбијента за толерантан живот
различитих етничких група, превазилажење оптерећења

Чланови Комисије су особе које уживају високо
повјерење у народу или етничкој групи из које долазе, а
предсједавајући Комисије је особа која ужива повјерење
свих страна.
Комисија има предсједавајућег/у и замјеника
предсједавајућег/а који су представници различитих
етничких група.
У Комисију се бира и седам чланова.
Састав
Комисије
треба
да
одражава
пропорционалну заступљеност конститутивних народа
и групе Осталих, а на основу резултата са последњег
пописа становништва у општини Бијељина.
Члан 5.
Политичке странке, невладине и друге организације
које окупљају или заступају интересе одређених
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етничких група имају право да дају своје иницијативе и
предлоге за одређивање састава Комисије.
Комисију бира Скупштина општине на предлог
Начелника општине.

17. 12. 2007.

II - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАСПРАВА И
ЈАВНИХ САСТАНАКА
а) Овлашћења за организовање

Члан 6.

Члан 3.

Стручне, административне и техничке послове за
потребе Комисије обавља Стручна служба Скупштине
општине.

Јавну расправу и јавни састанак могу организовати
Начелник општине и предсједник Скупштине општине,
у оквиру својих надлежности.
У зависности од потребе и околности, јавну
расправу и јавни састанак могу организовати начелници
одјељења, у оквиру својих надлежности и дјелатности
одјељења којим руководе, уз сагласност Начелника
општине.
Предсједник радног тијела Скупштине општине,
у оквиру своје надлежности, може организовати јавну
расправу или јавни састанак, уз одобрење Скупштине
општине.
Јавну расправу или јавни састанак може
организовати јавно предузеће или друга јавна
организација, на основу одлуке Скупштине општине.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-126/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

б) Рокови за одржавање
Члан 4.
Ha 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 31. a y
вези са члановима 79. и 82. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 12. децембра 2007. године д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА И ЈАВНИМ
САСТАНЦИМА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Организатор одређује рокове у којима ће се
одржати јавне расправе односно одређује дан када ће се
одржати јавни састанак.
Јавна расправа траје најмање тридесет дана, ако
оргнизатор не одлучи другачије.
в) Јавне расправе
Члан 5.
Јавне расправе се организују ради давања
информација од стране организатора јавне расправе
и прикупљања повратних информација од грађана
о документима од ширег интереса који су утврђени
Статутом општине као и о другим питањима за која
надлежни орган одлучи да се проведе јавна расправа.

Члан 1.

Члан 6.

Овом Одлуком уређује се начин, поступак и
рокови одржавања јавних расправа и јавних састанака,
као могућих начина комуникације грађана општине и
представника органа општине Бијељина.

Јавне расправе се организују на начин како је то
одређено посебним прописима из појединих области
рада органа Општине.
Када посебним прописом није уређен начин
провођењајавне расправе, јавна расправа се проводи
на начин уређен Статутом општине, Пословником
Скупштине општине, овом Одлуком и актима органа
овлашћеног за организовање јавне расправе.

Члан 2.
Организација и одржавање јавних расправа и
јавних састанака треба да обезбеде размјену информација
између представника органа локалне власти и грађана
општине Бијељина о планираним и проведеним
активностима локалне управе, о активностима мјесних
заједница, удружења грађана и других организација
које дјелују на подручју општине Бијељина a y циљу
ефикаснијег и бржег рјешавања проблема од заједничког
интереса на подручју општине.

Члан 7.
Када се води јавна расправа о нацртима
општинских аката и другим материјалима, орган који је
овлашћен за организацију и провођење јавне расправе
дужан је да, непосредно или путем одговорне особе или
тима који ће одредити, сачини план провођења јавне
расправе и:

17. 12. 2007.
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да благовремено обавијести јавност о мјесту и
термину одржавања јавне расправе,
да материјал који је предмет јавне расправе
учини доступним јавности,
да прати јавну расправу, прикупља примједбе,
мишљења и предлоге изнесене у току
јавне расправе,
анализира предлоге, мишљења и примједбе
изнесене у току јавне расправе и
припреми извјештај о резултатима јавне
расправе.
Члан 8.

Јавна расправа се одвија на начин да организатор
или његов представник презентују информације у
вези са документом или питањем које је предметјавне
расправе.
Учесници у јавној расправи своја мишљења,
предлоге и иницијативе презентују по редослиједу
пријављивања.
Током трајања расправе, без обзира на број
термина и мјеста на којима се одвија, организатор или
његов представник обезбеђује вођење записника у који
се обавезно уносе: мјесто и вријеме одржавања, тема
јавне расправе, структура или број присутних и ток јавне
расправе који укључује ставове, предлоге и мишљења
изнијета у јавној расправи.
Током трајања јавне расправе могу се прикупљати
и писмено достављени ставови и предлози учесника
јавне расправе.
Члан 9.
Оранизатор јавне расправе сачињава извјештај о
проведеној јавној расправи у који уноси информације
о проведеној јавној расправи и анализу предлога,
мишљења и ставова изнијетих у јавној расправи која
укључује и ставове и препоруке организатора поводом
предлога и мишљења учесника јавне расправе.
Извјештај о јавној расправи разматра орган у чијем
је дјелокругу рада одлучивање или заузимање коначног
става о питању или материјалу који је предмет јавне
расправе.
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Број јавних састанака утврђује Начелник општине
и предсједник Скупштине општине, сваки у свом
дјелокругу рада.
Члан 12.
Иницијативу за одржавање јавног састанка може
дати најмање педесет грађана путем представника
мјесне заједнице или удружења грађана, у форми
грађанске иницијативе.
Иницијатива за одржавање јавног састанка из
претходног става овог члана се подноси у писаној
форми, Начелнику општине или предсједнику
Скупштине општине и мора бити образложена.
Члан 13.
Начелник општине или предсједник Скупштине
општине о иницијативи за одржавање јавног састанка
доноси одлуку у року од 15 дана и путем представника
мјесне заједнице или удружења грађана обавјештава
заинтересоване грађане.
Члан 14.
На начин организовања и одржавања јавних
састанака сходно се примјењују одредбе ове Одлуке
које се односе на организовање и одржавање јавних
расправа.
Ill - ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-117/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

г) Јавни састанци
Члан 10.
Јавни састанци се организују ради представљања
информација и прикупљања предлога и мишљења
грађана односно одређених заинтересованих група по
питањима која дефинише орган који организује јавни
састанак.
Члан 11.
Јавни састанци се одржавају по указаној потреби,
односно у зависности од актуелне проблематике и
питања о којима органи локалне самоуправе треба
да информишу грађане или одређене заинтересоване
групе.

Ha основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 12.
a y вези са чланом 61. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
О ОВЛАШЋЕЊИМА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И
РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

Број 31 - Страна 608

Службени гласник Општине Бијељина

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се овлашћења органа
Општине у погледу прибављања и располагања
имовином општине Бијељина.
Имовину општине Бијељина, у смислу ове Одлуке,
чине непокретности и покретне ствари.
Члан 2.
Под непокретном имовином општине Бијељина,
у смислу ове Одлуке, сматрају се непокретности земљиште, зграде и други грађевински објекти на
којима je y јавној евиденцији непокретности уписано
право располагања, управљања или коришћења у корист
општине Бијељина, њених правних предника или њених
органа као и имовина која je no основу закона или
другог прописа, правног посла, наслеђивања, одлуком
државног органа стечена у корист општине Бијељина
као и општенародна имовина.
Под покретном имовином општине Бијељина,
у смислу ове Одлуке, подразумијевају се покретне
ствари које су у пословним књигама органа Општине
евидентиране као основна средства или ситан инвентар.
Члан 3.
Под прибављањем имовине Општине, у смислу
ове Одлуке, подразумијева се куповина, пренос у корист
Општине, прибављање на основу уговора о заједничкој
изградњи, уговора о диоби, поклону, одрицању у корист
Општине и други законити начини стицања имовине.
Под располагањем имовином, у смислу ове Одлуке,
подразумијева се продаја, замјена, пренос, уступање са
накнадом или без накнаде, послуга, издавање у закуп и
други законити начини располагања имовином.
Члан 4.
О
прибављању
и располагању
имовином
Општине, у складу са законом, овом Одлуком и
другим прописима, надлежни орган доноси одговарајућу
одлуку.
На основу одлуке из претходног става овог члана,
Начелник општине закључује уговор, у складу са
законом, овом Одлуком и другим прописима.
II - ОВЛАШЋЕЊА
Члан 5.

Члан 6.
општине

одлучује

непокретне имовине коју Општина стиче по основу
поклона или другог бестеретног уступања, у складу са
законом и овом Одлуком.
Прије прихватања имовине из претходног
става овог члана провјериће се да ли је предметна
непокретност оптерећена хипотеком или другим
обезбеђењима за испуњење обавеза власника, односно
да ли је предмет судског, управног или другог поступка.
He може се прихватити непокретност у имовину
Општине уколико се на основу доказа утврди да њен
власник таквим располагањем жели да евентуално
осујети туђа потраживања или евентуално оштети
трећа лица која би имала или имају одређена права на
тој имовини, а таквим располагањем би иста права
изгубила.
Члан 7.
О издавању пословних простора и станова у
закуп и приватизацији ове имовине одлучује Начелник
општине, у складу са законом, одлукама Скупштине
општине и другим прописима.
Члан 8.
О прибављању и располагању покретном
имовином одлучује Начелник општине, у складу са
законом, Одлуком о буџету и овом Одлуком.
Изузетно од претходног става овог члана, уколико
вриједност покретне ствари, према релевантној процјени,
прелази износ од 10.000,00 KM, одлуку о располагању
таквом имовином доноси Скупштина општине.
Члан 9.
У случају проналаска покретне ствари која није
евидентирана у пословним књигама органа Општине
а на основу ваљаних доказа или према околностима
проналаска такве ствари може се основано закључити
да представља имовину Општине, о уносу у имовину
Општине и о располагању таквом имовином одлучује
Начелник општине, у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 10.
О преносу права својине или давања у послугу
покретне ствари на државне органе, организације и
установе у државној својини, без накнаде, одлучује
Начелник општине, у складу са законом и другим
прописима, а према релевантним околностима,
процјењујући оправданост таквог преноса, уз
ограничење из члана 8. став 2. ове Одлуке.
IV - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

О прибављању и располагању непокретном
имовином одлучује Скупштина општине, у складу са
законом.

Начелник

17. 12. 2007.

о

прихватању

Члан 11.
О коришћењу овлашћења утврђених овом
Одлуком, Начелник општине најмање једном годишње
Скупштини општине подноси извјештај.

17. 12. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

V - ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-124/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

Члан 4.
Утврђивање броја и поступак за регресирање
1.

2.

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

3.

Ha 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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕГРЕСИРАЊА
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЈЕЦЕ У
УСТАНОВАМА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЧИЈИ СУ
ОСНИВАЧИ ДРУГА ПРАВНА И ФИЗИЧКА
ЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Предмет Одлуке
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На основу стварног стања о броју дјеце,
разврстаних по наведеним категоријама,
предшколским
установама,
дозначиће
се средства из буџета предвиђена за
регресирање.
Евиденције из става 1. овог члана, сачињавају
службе наведених установа и достављају
ресорном Одјељењу Административне службе
општине, најкасније до краја децембра текуће
године, за регресирање у наредној години.
Породицама, које сходно категорији остварују
право на регресирање, умањује се износ за
наплату код предшколске установе, за ниво
оствареног права на основу ове Одлуке.
Члан 5.
Регулисање односа

Регулисање
односа
између
предшколских
установа
и
Административне
службе општине,
врши се путем уговора, којим ће се ближе утврдити
појединачна права и обавезе.
Члан 6.
Обезбјеђење средстава у буџету
Средства за регресирање боравка дјеце у
предшколским установама, обезбјеђују се у буџету
општине Бијељина, посебном ставком “Средства за
регресирање трошкова боравка дјеце у предшколским
установама чији су оснивачи друга правна и физичка
лица”.
Члан 7.
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће
надлежни орган Административне службе општине.
Члан 8.

Овом Одлуком утврђују се услови и начин
регресирања трошкова боравка дјеце у установама за
предшколско васпитање и образовање на подручју
општине Бијељина, чији су оснивачи друга правна и
физичка лица (у даљем тексту: предшколске установе).

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”, а примјењиваће се од 1. јануара 2008.
године.

Члан 2.
Критеријуми за регресирање

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Регресирање трошкова боравка дјеце врши
се на основу броја дјеце у породици која похађају
предшколску установу.

Број: 01-022-123/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Члан 3.
Износ средстава за регресирање
На основу броја дјеце у породици која похађају
предшколску установу, регресирање ће се по дјетету
мјесечно вршити на следећи начин:
• породице са једним дјететом���������������������50,00 KM
• породице са двоје дјеце............................. 60,00 KM
• породице са троје и више дјеце�����������������80,00 KM

Ha основу члана 15. став 1. Закона о трговини
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 6/07),
члана 12. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 72/07
- пречишћен текст), члана 30. Закона о локалној
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Службени гласник Општине Бијељина

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 12. децембра 2007. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
РАДНОГ ВРЕМЕНА ТРГОВИНСКИХ
И ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I
У Одлуци о одређивању радног времена
трговинских и занатско-предузетничких радњи на
подручју општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 13/07) у члану 2. став 3.
мијења се и гласи :
“Радње које обављају пекарску производњу, а не
налазе се у стамбено-пословном објекту, могу слободно
одредити радно вријеме унутар периода од 24 часа
дневно.
Радње из претходног става овог члана малопродају
сопствених пекарских производа обављаће у оквиру
радног времена прописаног Одлуком о одређивању
радног времена трговинских и занатско-предузетничких
радњи на подручју општине Бијељина”.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

I
У Одлуци о општинским администртивним
таксама (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
9/01, 10/01, 1/03, 6/03, 8/03 и 19/07), у члану 3. став 2.
послије ријечи “траје” додаје се текст који гласи:
“и ратни војни инвалиди I, II, III и IV категорије “
II
:

Послије члана 4. додаје се нови члан 4а. који гласи
“ Члан 4а.

За сва увјерења и потврде о подацима који се воде
као службена евиденција у Административној служби
општине Бијељина�������������������������������������������������5,00 KM
Уколико се једним захтјевом тражи издавање више
увјерења односно потврда за свако се плаћа����� 5,00 KM”
III
У члану 4. Одлуке у Тарифним бројевима 6. и
8. ријечи “Општинска управа” замјењују се ријечима
“Административна служба “.
IV
У члану 4. Одлуке, Тарифни број 6. постојећи
текст означава се као тачка 1.
У истом Тарифном броју послије тачке 1. додаје се
тачка 2. која гласи:
“2. За увјерења која издаје Административна слу
жба општине а користе се у иностранству������ 10,00 KM”

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-118/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

17. 12. 2007.

V
У члану 4. Одлуке иза Тарифног броја 18. додаје
се нови Тарифни број 19. који гласи :
“Тарифни број 19.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4. Закона о административним
таксама и накнадама (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 37/01, 52/01 и 34/06) 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 12. децембра 2007.
године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА

За захтјеве за давање саласности у предмету
промета непокретности, a односи се на право прече
куповине непокретности ���������������������������������� 50,00 KM”
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-119/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

17. 12. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha 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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА
УРЕЂЕЊА ТЕРЦИЈАЛНЕ
КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком се уређује начин и висина
суфинансирања трошкова уређења терцијалне каналске
мреже на подручју општине Бијељина за период 2008. 2010. година.
II
Општина Бијељина ће, као носилац Елабората
уређења дијела терцијалне каналске мреже у оквиру
хидромелиорационог система “Семберија” на подручју
општине Бијељина, за уређење терцијалне каналске
мреже на подручју општине Бијељина из буџета
општине за 2008. годину, 2009. годину и 2010. годину
издвојити износ од 100.000,00 KM годишње.
III
Општина Бијељина ће ову Одлуку са захтјевом
упутити Министарству пољопривреде, шумарства и
водорпривреде Републике Српске како би Министарство
дефинисало и одредило висину подстицајних средстава
за активности из тачке I ове Одлуке .
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-120/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ
ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о кредитном задужењу општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 17/06) у члану 2. колона 4. табеларног прегледа
у алинеји 1. износ “1.400.000” замјењује се износом
“1.500.000 “, a y алинеји 2. износ “430.000” замјењује се
износом “330.000”.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-127/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04 и
118/05 ), члана 3. и 5. a y вези са чланом 24. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 68/07) и члана 35. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној дана 12. децембра 2007.
године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
СРПСКОГ КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ
ДРУШТВА “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
I
У Одлуци о оснивању Српског културноумјетничког друштва “Семберија” Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 4/97) у члану 8. став
1. мијења се и гласи :
“Органи управљања СКУД-а “Семберија” су :
директор и Управни одбор.”

Ha основу члана 30. алинеја 21. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 35. алинеја 22.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 12.

II
Члан 10. мјијења се и гласи :
“”Управни одбор СКУД-а “Семберија” има три
члана, која се именују од стране оснивача.”
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IV

III

Иза члана 11. додаје се нови члан 11а. који гласи :

Члан 12. брише се.

“Члан 11а.

IV
Члан 13. мијења се и гласи:
“Надзор над законитошћу рада и пословања
СКУД-а “Семберија” врши надлежни орган управе, у
складу са Законом и актима оснивача.”
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-121/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

17. 12. 2007.

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

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 3. и 5. a y вези са чланом 24.
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 68/07) и члана 35. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на својој сједници одржаној дана 12. децембра
2007. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
У Одлуци о оснивању Туристичке организације
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 7/03, 6/04 и 26/06) у члану 8. став 1.
мијења се и гласи :

Надзор над законитошћу рада и пословања
Туристичке организације врши надлежни орган управе,
у складу са Законом и актима оснивача.”
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-122/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 118/05) и члана 35. став
1. алинеја 2. Статута општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА И
ИЗБОР ПАРТНЕРА У СВРХУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА „ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА
БИЈЕЉИНА ПУТЕМ КОРИШЋЕЊА
ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ”
Члан 1.

“Органи Туристичке организације су : директор и
Управни одбор .”

Доноси се Одлука о расписивању јавног позива
за прикупљање писмених понуда и избор партнера у
сврху релизације пројекта „ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА
БИЈЕЉИНА ПУТЕМ КОРИШЋЕЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ
ЕНЕРГИЈЕ”.

II

Члан 2.

Члан 10. мијења се и гласи:
“ Управни одбор има 5 (пет) чланова, које именује
и разрјешава оснивач”.
III
Чланови 12. и 13. се бришу.

Текст јавног позива са садржаним општим и
посебним условима за пријаву заинтересованих правних
лица саставни је дио ове Одлуке и као такав биће
објављен у „Службеном гласнику општине Бијељина”
као и дневним листовима „Блиц” и „Независне новине”.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

17. 12. 2007.
објављивања
Бијељина”.

Службени гласник Општине Бијељина
у

“Службеном

гласнику

општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-125/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Обавеза Општине Бијељина, као другог партнера
у овом пројекту, јесте, да у сврху његове правовремене
реализације, приликом изградње канализационог система
обезбиједи паралелно полагање топловодног цјевовода
и оптичког кабла, обезбиједи заједничком предузећу
сагласност за подношење захтјева за концесију на
коришћење геотермалне енргије, те да на заједничко
предузеће пренесе право вршења дистрибуције топлотне
енергије.
5.

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана З5.став
1. алинеја 2. Статута Општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина” број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 12. децембра 2007. године д о н и ј е л а је Одлуку
и расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда и избор
партнера у сврху релизације пројекта
„ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПУТЕМ КОРИШЋЕЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ
ЕНЕРГИЈЕ”
1.
Предмет јавног позива је прикупљање писмених
понуда за избор партнера у сврху реализације пројекта:
„Топлификација града Бијељина путем коришћења
геотермалне енергије”.
2.
Циљ пројекта је снабдијевање топлотном енергијом
и санитарном топлом водом 800.000 м2 стамбеног и
пословног простора у градском подручју Бијељине, као
и полагање оптичког кабла за потребе постојећег броја
стамбених, односно пословних јединица.
3.
Партнерство које је предмет јавног позива
подразумијева оснивање заједничког предузећа са
удјелом Општине Бијељина од најмање 20% код
оснивања предузећа.
Планирани период уговора је 30 година, након
чега Општина преузима у власништво, односно на
коришћење сву изграђену инфраструктуру.
4.
Обавеза одабраног партнера је обезбјеђење
цјелокупне реализације пројекта „Топлификација града
Бијељина путем коришћења геотермалне енергије”
ангажовањем властитих и одобрених кредитних
средстава, као и примјеном одговарајуће технологије.

Стварањем услова за коришћење геотермалне
енергије, заједничко предузеће ће преузети постојећу
имовину и запослене у ЈП„ Градска топлана” Бијељина,
уз исплату Општини Бијељина вриједности преузете
имовине по тржишној вриједности, и то у периоду од пет
година (у изабраном периоду током трајања уговора).
6.
Сва заинтересована домаћа и страна правна лица,
самостална или организована као конзорцијум, пријаве
подносе уз прилагање сљедеће документације:
1. Рјешење о упису у судски регистар,
2. Рјешење статистике о претежној (основној)
дјелатности (претежна дјелатност треба
одговарати лицитираној врсти радова),
3. Лиценца за обављање лицитиране врсте
радова (уколико исти не спадају у претежну
дјелатност),
4. Референц листа понуђача,
5. Увјерење да одговорно лице понуђача
(директор) није кажњавано за привредни
преступ, злоупотребу писаних уговора,
незаконито стицање добити или било које
казнено дјело из основе злоупотребе прописа
о пословању, са датумом издавања не старијим
од три мјесеца, рачунајући од дана предаје
понуде,
6. Увјерење о плаћеним порезима (на промет,
на лична примања и др.) издата од надлежне
институције, са датумом измирења на старијим
од три мјесеца, рачунајући од дана предаје
понуде,
7. Увјерење пореске управе, односно надлежне
институције о плаћеним доприносима
за здравствено осигурање, за пензионо
осигурање, дјечију заштиту и осигурање од
незапослености, са датумом измирења на
старијим од три мјесеца, рачунајући од дана
предаје понуде.
8. Увјерење да понуђач није у поступку стечаја
или ликвидације, са датумом издавања не
старијим од три мјесеца, рачунајући од дана
предаје понуде.
9. Писмена изјава финансијске организацијебанке, као доказ о обезбијеђеним средствима
потенцијалном партнеру за реализацију
пројекта,
10. Потврда пословне банке да трансакциони
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рачун понуђача није блокиран (за све чланове,
уколико се ради у конзорцијуму)
11. Биланс стања и биланс успјеха по завршном
рачуну за 2006. годину, са исказаним прометом
не мањим од 10.000.000 ЕУР за конзорцијум,
односно 5.000.000 ЕУР за самостално правно
лице,
12. Потврда надлежне институције у случају
непостојања неке од напријед наведене
докуменатације у задатој формулацији.
Уколико понуђач посједује документацију
која по садржају задовољава неки од напријед
наведених докумената, биће прихваћен у
поступку отварања понуда.
Наведена документација је елиминаторна.
Критерији који ће бити предмет евалуације код
избора партнера:
• референц листа која обухвата успјешно
изведене пројекте у области топлификације
на ино тржишту�����������������������������������10 бодова
• радно ангажовање у области
топлификације и управљања изграђеним
топлификационом системима
од најмање 10 (десет) година ������������20 бодова
• радно ангажовање у области
телекомуникационих система од најмање
10 (десет) година ��������������������������������20 бодова
• технички задовољавајућа
презентација пројекта ������������������������30 бодова
• коначна цијена гријања иста или
нижа од постојеће�������������������������������20 бодова
НАЧИН БОДОВАЊА
За критериј референц листа, бодовање се врши по
систему:
•
•
•
•

првопласирани ������������������������������������10 бодова
другопласирани�������������������������������������7 бодова
трећепласирани�������������������������������������5 бодова
сваки наредни����������������������������������������0 бодова

За критеријуме-радно ангажовање у области
топлификације,
радно
ангажовање
у
области
телекомуникационих система и коначна цијена гријања,
бодовање се врши по систему:
•
•
•
•

7.
Општина Бијељина ће након спроведене процедуре
отварања и вредновања понуда према утврђеним
критеријумима саставити листу квалификованих
понуђача и све учесника благовремено обавијестити о
коначном избору.
8.
Јавни позив биће отворен 30 (тридесет) дана
од дана објављивања у дневним листовима „Блиц” и
„Независне новине”.
Пријаве се подносе у затвореној коверти, са
назнаком:
ПОНУДА
ЗА
ИЗБОР
ПАРТНЕРА
У
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „Топлификација града
Бијељина путем коришћења геотермалне енергије”- HE
ОТВАРАТИ.
Адреса на коју се подносе пријаве:
ОПШТИНА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра 1. Карађорђевића бр.1
76000 Бијељина
Контакт особа у Општини Бијељина:
1. Изет Цамић,
Начелник Одјељења за стамбено-комуналне
послове телефон 055/233-118
Контакт особа у ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града” Бијељина
1. Цвијетин Симић,
директор телефон 055/208-085
Контакт особа у ЈП „Градска топлана” Бијељина
1. Душко Илић,
директор телефон 055/211-640
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-281/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

првопласирани ������������������������������������20 бодова
другопласирани���������������������������������� 5 бодова
трећепласирани�����������������������������������10 бодова
сваки наредни����������������������������������������0 бодова

За критериј- технички задовољавајућа презентација
пројекта, бодовање се врши по систему:
•
•
•
•

17. 12. 2007.

првопласирани ������������������������������������30 бодова
другопласирани�����������������������������������20 бодова
трећепласирани�����������������������������������15 бодова
сваки наредни����������������������������������������0 бодова

Ha основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник PC”, број: 41/03) и члана 3. Одлуке
о утврђивању критеријума за избор и именовања органа
у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник

17. 12. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

општине Бијељина”, број 5/03), Скупштина општине
Бијељина р а с п и с у ј е

ЈАВНИ
КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ
МЈЕСТА
I Директора Апотеке “Семберија” Бијељина
II ОПИСПОСЛОВА
1. Директор
Директор Установе организује и руководи
процесом рада и води пословање Установе; заступа
Установу; одговара за законитост рада Установе;
предлаже основе пословне политике, програме и планове
рада, предлаже акта која доноси Управни одбор, доноси
акта о организацији радних мјеста, обавља и друге
послове у складу са законом, статутом и општим актима
установе и Управног одбора.
III МАНДАТ
Директор из тачке I именује се на период од
четири (4) године.
IV СТАТУС
Уговор о међусобним правима и обавезама који
закључује директор са Управним одбором утврђује се
радно-правни статут, плата и друга примања директора
по основу рада.
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Општи услови за кандидате из тачке I су:
• да су старији од 18 година,
• да нису отпуштани из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било ком 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 појаве пред Судом.
• да се против кандидата не води кривични
поступак,
• да кандидат није осуђиван за кривична
дјела која га чине неподобним за вршење
дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ
ЗА КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате за директора су:
• висока стручна спрема (VII/1 степен),
дипломирани фармацеут и да има положен
стручни испит,
• да има најмање пет година радног искуства у
струци,

•
•
•
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посједовање руководних и организационих
способности,
доказани резултати и успјеси у обављању
ранијих послова,
програм рада.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужност, активности
или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у
складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 41/03) и Законом о сукобу
интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/02).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
у политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова:
• биографију о кретању у служби, овјерену
копију дипломе, овјерену копију личне карте,
доказ о радном стажу, увјерење да се не води
кривичан поступак 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 службеним 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.
IX 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 подносити лично или путем
поште, на адресу:
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
број 1 са назнаком “Комисији за избор”.
X ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-282/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и
члана 10. 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 р а с п и с у ј е

•

ЈАВНИ
КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА

•

I

II

Два члана Управног одбора Дјечијег вртића
“Чика Јова Змај” Бијељина
из реда оснивача.
ОПИС ПОСЛОВА
1. 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.

III

МАНДАТ
Члан Управног одбора именује се на период
до истека мандата садашњег сазива Управног
одбора

IV

СТАТУС
Актом о именовању, чланови Управног одбора не
заснивају радни однос. Чланови Управног одбора
остварују право на накнаду у складу са Одлуком
о накнадама за рад чланова управних одбора у
државним предузећима од локалног интереса
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:
3/96 и 2/98).

V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТА
Општи услови за кандидата из тачке I су:
•
•
•

•

•

да је држављанин Републике Српске или БиХ,
даје старији од 18 година,
да није отпуштан из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ или ентитета,
у периоду од три године прије дана
објављивања овог конкурса,
да не служи казну, изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију,
и да нису под оптужбом тог Суда, а да се није
повиновао налогу да се појави пред Судом
(члан IX 1. Устава БиХ),
да се против кандидата не води кривични
поступак,
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да кандидат није осуђиван за кривична
дјела која га чине неподобним за вршење
дужности.

VI
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТА
Посебни услови за кандидата из тачке I су:

•
•
•
VII

висока (VII степен) или виша (VI степен)
стручна спрема,
познавање проблематике у дјелатности којом
се бави правни субјект,
познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
доказни резултати рада на ранијим пословима.
СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидат не може обављати дужност, активност
или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у
складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 41/03), Закона о сукобу
интереса у институцијама власти БиХ (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 34/02) и Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05).
VIII

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова:
• биографију о кретању у служби, увјерење
о држављансту, овјерену копију дипломе,
овјерену копију личне карте, доказ о радном
стажу, увјерење да се не води кривичан
поступак, потписану и од надлежног органа,
овјерену изјаву о испуњавању општих услова
из алинеје 3. и 4. тачке V конкурса, потписану
и од надлежхгаг органа овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса и друге доказе
којима се потврђују знања и способности,
• 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 службеним 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.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
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Службени гласник Општине Бијељина

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
Пријаве се могу подносити лично или путем
поште, на адресу:
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
број 1. са назнаком “Комисији за избор”.
X

ОБЈАВА КОНКУРСА

Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-283/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha основу члана 19. став 1. тачка 2. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 68/07) 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 12. децембра 2007. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
1. Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и
допунама Статута Јавне установе Центар за културу
“Семберија” Бијељина које је Управни одбор ове
Установе донио својом Одлуком број: 343/07 од 3.
децембра 2007. године, а односе се на одређивање
органа управљања.
2. Одлука о измјенама и допунама Статута из тачке
1. овог Рјешења налази се у прилогу Рјешења и чини
његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-023-4/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Ha основу члана 19. став 1. тачка 2. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 68/07) 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 12. децембра 2007. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
БИЈЕЉИНА
1. Даје се сагласност на Одлуку о измјенама
и допунама Статута Дјечијег вртића “Чика
Јова Змај” Бијељина које је Управни одбор ове
Установе донио својом Одлуком број: 373/07
од 27. новембра 2007. године, а односе се на
одређивање органа управљања и висину накнаде
за смјештај дјеце.
2. Одлука о измјенама и допунама Статута из тачке
1. овог Рјешења налази се у прилогу Рјешења и чини
његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-023-3/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07) 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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ БАЊА “ДВОРОВИ”
ДВОРОВИ
1. СВЕТИСЛАВ ЛОПАНДИЋ из Дворова,
разрјешава се дужности директора Јавне установе Бања
“Дворови” Дворови, због истека мандата.
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

сви због укидања Надзорног одбора као органа
управљања по Закону о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

Број: 01-111-291/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-287/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

Ha 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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
БАЊА “ДВОРОВИ”ДВОРОВИ
1. СВЕТИСЛАВ ЛОПАНДИЋ из Дворова, именује
се за вршиоца дужности директора Јавне установе Бања
“Дворови” Дворови.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-292/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha 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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА “ЧИКА ЈОВА
ЗМАЈ” БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности чланова Надзорног
одбора Дјечијег вртића “Чика Јова Змај” Бијељина, и то:
• ДРАГАН МИРИЋ
• МИРА ЂУРИЋ
• ЈЕЛЕНА СТЕВАНОВИЋ

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

Ha основу члана 16. став 1. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07) 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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора Дјечијег вртића “Чика Јова Змај” Бијељина из
реда запослених:
• АНИКА РАТЕШИЋ
• ЈОКИЦА ГУШИЋ
због укидања представника из реда запослених у
Управном одбору као органу управљања по Закону о
систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 68/07).
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-284/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha 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
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гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
БИЈЕЉИНА
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(“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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Дјечијег вртића “Чика Јова Змај” Бијељина, именују се:
• ДРАГАН МИРИЋ
• ЗОРАН ТЕШИЋ

1. ЈОКА АРСЕНОВИЋ из Бијељине, именује се
за вршиоца дужности члана Управног одбора Музеја
“Семберија” 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: 01-111-285/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha основу члана 16. став 1. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07) 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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА МУЗЕЈА “СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА
1. Разрјешава се дужности члана Управног одбора
Музеја “Семберија” Бијељина:
•

МИРОСАВА ГРУЈИЧИЋ, на лични захтјев

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-286/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске

Број: 01-111-288/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha основу члана 16. став 1. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07) 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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА СКУД-а “СЕМБЕРИЈА
БИЈЕЉИНА
1. Разрјешава се дужности члана Управног одбора
СКУД-а “Семберија” Бијељина:
•

БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ, на лични захтјев

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-289/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СКУД-а
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

2. 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 интервјуе и након тога предложи
ранг листе са кандидатима као и предлоге аката за
именовање дирекотра Апотеке “Семберија Бијељина
и чланова Управног одбора Дјечијег вртића “Чика
Јова Змај” Бијељина Скупштини општине Бијељина на
разматрање и доношење аката за избор и именовање.

1. СЛАВИЦА ПЕРИЋ из Бијељине, именује се
за вршиоца дужности члана Управног одбора СКУД-а
“Семберија” Бијељина.

3. 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

Ha 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 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а је

Број: 01-111-293/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-290/07		
Бијељина, 		
Датум, 12. 12. 2007. године

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

Ha 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 својој сједници
одржаној дана 12. децембра 2007. године, д о н и ј е л а
је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ “СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА “ЧИКА ЈОВА
ЗМАЈ” БИЈЕЉИНА
1. У Комисију за избор директора Апотеке
“Семберија”
Бијељина
и
чланова
Управног
одбора Дјечијег вртића “Чика Јова Змај” Бијељина,
именују се:
1. ПРЕДРАГ ЈОВИЋ
2. БИЉАНА СИМИЋ
3. АМИРА ВОДЕНЧАРЕВИЋ
4. БОРО ЂОКИЋ
5. ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. CO - 06-4/07
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
CO - 06-4/07
II
За потребе Стручне службе Скупштине општине,
вршиће се јавна набавка услуга :
Техничка органшација и медијско праћење
манифестације за избор спортисте општине Бијељина
2007. године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 8.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је из буџета 2008.године:Трошкови обиљежања
манифестација,значајни датуми: 0005110, економски
код: 613 900.
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IV

За предметну јавну набавку спровешће се
Конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15.01.2008.године, a крајњи рок
завршетка је 25.01.2008.године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-333/07		
Бијељина, 		
Датум, 04.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Лот 2: Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина за
потребе јавне кухиње током 2008.године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке за Лот 1 је 45.000,00 KM
( нето 38.461,538 KM), а за Лот 2: 25.000,00 КМ( нето
21.367,521 KM).
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је из буџета 2008.године: Јавна кухиња , број
потрошачке јединице: 0005301, економски код: 614 200.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.01.2008.грдине, а крајњи рок
завршетка је 31.12. 2008.године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.
VIII

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр.ОП- 33-01/07

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-334/07		
Бијељина, 		
Датум, 04.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем:ОП-33-01/07
II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
јавна набавка роба:
Набавка роба за потребе јавне кухиње током 2008.
године
Лот 1: Набавка свјежег и конзервираног воћа и поврћа
и осталих роба за потребе јавне кухиње током
2008. године

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр.ОП- 33-02/07
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Службени гласник Општине Бијељина
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП-33-02/07
II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
јавна набавка роба:

17. 12. 2007.

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”,
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ

Набавка роба за потребе чајне кужиње и одржавање
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
хигијене просторија и објеката Административне службе
НАБАВКЕ РАДОВА бр. БИЗ-03-5/07
општине Бијељина током 2008. године
Лот 1:	Набавка роба за потребе чајне кухиње .
Набавка роба за потребеI чајне кухиње
Административне службе општине Бијељина
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
током 2008. године
БИЗ-03-5/07
Лот 2: Набавка роба за одржавање хигијене просторија
и објеката Административне службе општине
II
Бијељина током 2008. годинс
За потребе Одјељења за борачко-инвалидску
III
заштиту, вршиће се јавна набавка радова:
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке за Лот 1 је 60.000,00 KM
(нето 51.282,051 KM), а за Лот 2: 25.000,00 КМ( нето
21.367,521 KM).
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је из буџета 2008.године: Набавка материјала,
број потрошачке јединице: 0005240, економски код:
613 400.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.01.2008.године, а крајњи рок
завршетка је 31.12. 2008.године.
VI

Вањско уређење око постојећег вишепородичног
стамбеног објакта типа Б-10 у Јањи и регулисање
функције септичке јаме у Јањи
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 50.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за рјешавање стамбених питања
борачких категорија становништва, број потрошачке
јединице: 0005180, економски код: 615 200.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V

Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.01.2008. године, a крајњи рок
завршетка је 01.03. 2008. године.

VII

VI

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

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

VIII

VII

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-335/07		
Бијељина, 		
Датум, 04.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-404-339/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

17. 12. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ПУ 08-1/06
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци,
а која се односи на јавну набавку услуга: “Пружање
додатних услуга на изради информационог система
са прикупљањем и уносом података у базу за потребе
обрачуна накнаде за кориштење градског грађевинског
земљишта у Бијељини”, сходно Закону о јавним
набавкама, понуду је доставио понуђач:
ДОО „ГИС ИНЖЕЊЕРИНГ” БРЧКО
II
Након разматрања приспјеле понуде ДОО „Гис
инжењеринг” Брчко, бр. 02.053-7/06 од 26.12.2007.
године, установљено је да иста испуњава услове из
тендерске документације. Након извршеног поступка
преговарања, прихваћена је понуда понуђача:
ДОО „ГИС ИНЖЕЊЕРИНГ” БРЧКО
у бруто износу од = 9.000,00 KM
III
Против ове одлуке дозвољен је приговор у року
од пет дана од дана пријема исте. Приговор се подноси
Начелнику општине.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
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јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОП 24-п1/07
I
У поступку јавне набавке путем поновљеног
отвореног поступка са закључивањем оквирног
споразума, а која се односи на јавну набавку
роба: ”Набавка штампаних образаца за потребе
Административне службе општине Бијељина током
2007. и 2008. године” сходно Закону о јавним набавкама,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1) АД “Графосемберија”Бијељина
2)ДОО “Мост принт Компани” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају услове из тендерске документације.
Након извршеног поступка врједновања, а на основу
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде оцјењено је да је најповољнији понуђач:
1)

ДОО “Мост принт Компани” Бијељина
III

Против ове одлуке дозвољен је приговор у року
од пет дана од дана пријема исте. Приговор се подноси
Начелнику општине.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-277/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-326/07		
Бијељина, 		
Датум, 10.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника

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

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 19-1/07
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку радова:
Изградња јавне расвјете улице која спаја Сремску
и улицу Душана Радовића у Бијељини, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО “ЕЛМОНТ” Бијељина����������������66.602,00 KM
2. ДОО ”ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ”
ДОБОЈ ��������������������������������������������������73.836,20 KM
3. ДОО “WORK” БИЈЕЉИНА����������������80.763,00 KM
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да сви понуђачи испуњавају све услове тражене
тендерском документацијом.
III
Након вредновања понуђача који испуњавају
услове тражене тендерском документацијом, а на основу
критеријума: најнижа цијена технички одговарајуће
понуде ДОО”ЕЛМОНТ” Бијељина са цијеном од
66.602,00 KM je најповољнији понуђач за јавну набавку
радова Изградња јавне расвјете улице која спаја Сремску
и улицу Душана Радовића у Бијељини.
V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-297/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

17. 12. 2007.

члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП 34-3/07
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку радова:
Реконструкција - асфалтирање дијела улице Косовска у
МЗ “Јања” поред ријекеЈање у дужини од 395 ,00 метара
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. АД “БИЈЕЉИНА ПУТ” БИЈЕЉИНА� 112.891,88 KM
2. ДОО “БУК ПРОМЕГБИЈЕЉИНА�������148.828,83 KM
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да сви понуђачи испуњавају све услове тражене
тендерском документацијом.
III
Након вредновања понуђача који испуњавају
услове тражене тендерском документацијом, а на основу
критеријума: најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде најповољнији понуђач за јавну набавку радова “
Реконструкција - асфалтирање дијела улице Косовска у
МЗ “Јања” поред ријеке Јање у дужини од 395 ,00 метара
је:
АД “БИЈЕЉИНА ПУТ” БИЈЕЉИНА
са цијеном од 112.891,88 KM
V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-286/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

17. 12. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП -15/07
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
која се односи на јавну набавку радова: Извођење радова
на изградњи водоводне мреже у М.З.”Бријесница”,
понуде су доставили следећи понуђачи:
• А.Д. “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Бијељина
• Д.О.О. “АСТРА ПЛАН”, Брчко ДЦ
• Д.О.О.” ИНСТЕЛ “, Бијељина
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V

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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-283/07		
Бијељина, 		
Датум, 12.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају све
понуде из члана I ове Одлуке.
III
За јавну набавку радова - Извођење радова на
изградњи водоводне мреже у
М.З.”Бријесница”оцјењено је даје најповољнији
понуђач за поменуте радове следећи:
Д.О.О. “ИНСТЕЛ”, БИЈЕЉИНА, са понуђеном
цијенпм у бруто износу од: 241.850,02 KM
IV
Ha основу критеријума дефинисаних као:
1.
2.
3.

Понуђена цијена
Рок извођења радова
Услови плаћања

90 бодова
5 бодова
5 бодова

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку услуга:
Емитовање свих обавјештења и огласа Начелника
општине, предсједника Скупштине и Административне
службе општине Бијељина, понуде су доставили следећи
понуђачи:
•
•

РАНГ

УКУПНО БОДОВА

Услови плаћања

Рок извођења
радова

Понуђена цијена

Назив понуђача

р.бр.

Д.О.О.”ИНСТЕЛ”
32,43
2,27 2,22 36,92
Бијељина
241.850,02КМ
А.Д. “ВОДОВОД И
30,89
2.
КАНАЛИЗАЦИЈА” 255.802,99КМ 1,82 2,22 34,93
Бијељина
Д.О.О.”АСТРА
ПЛАН”,
26,68
0,91 0,56 28,15
3.
Брчко
293.934,77КМ
УКУПНО:
90,00
5,00 5,00 100,00

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА број CO - 01/4-Ш/07
I

извршено је вредновање и сачињена је збирна
табела бодовања са ранг листом на следећи начин:

1.

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

1
2
3

РТВ “БН”, Бијељина
Д.О.О. АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА
БАЊА ЛУКА, Бања Лука
II

Поступак се обуставља у складу са чланом 12. став
1 тачка б) подтачка 4. из разлога што је број примљених
прихватљивих понуда мањи од три и не обезбјеђује
стварну конкуренцију за конкретни уговор.
III
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
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Службени гласник Општине Бијељина

Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-290/07		
Бијељина, 		
Датум, 10.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ДД 24-8-1/07
I
У поступку јавне набавке роба: Додатна и
непредвиђена набавка мајица за уличну трку и спортска
признања, (Анекс I Уговора бр. 02-404-259/07 од
09.10.2007. године), путем преговарачког поступка без
додатног објављивања обавјештења, понуду је доставио
понуђач:
1. СЗР „Тријумф” Бијељина

17. 12. 2007.
II

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава опште услове из тендерске
документације.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка ц, Закона о јавним набавкама БиХ, обзиром да на
преговарачком поступку није присуствовао представник
СЗР „Тријумф” Бијељина.
IV
Против ове одлуке кандидат - понуђач има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема.
Приговор се подноси писмено Начелнику општине
Бијељина.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-325/07		
Бијељина, 		
Датум, 10.12.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

17. 12. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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САД РЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

22. Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе
бања “Дворови” Дворови�����������������������������������������������617

1. Одлуку о усвајању измјене дијела Урбанистичког плана
града Бијељина���������������������������������������������������������������601

23. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе бања “Дворови”Дворови���������������������618

2. Одлуку о приступању изради Регулационог плана
“Циглана” у Бијељини���������������������������������������������������601

24. Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора
Дјечијег вртића “Чика Јова Змај” Бијељина�����������������618

3. Одлуку о приступању изради Регулационог плана
“Лединци 1” у Бијељини �����������������������������������������������602

25. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора
Дјечијег вртића “Чика Јова Змај” Бијељина�����������������618

4. Одлуку о приступању изради Регулационог плана
“Петар Кочић” у Бијељини��������������������������������������������603

26. Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова
Управног одбора Дјечијег вртића “Чика Јова Змај”
Бијељина��������������������������������������������������������������������������619

5. Одлуку о приступању изради Регулационог плана
“Крушик-Интергај” у Бијељини �����������������������������������604
6. Одлуку о образовању Комисије
за истину и помирење�����������������������������������������������������605

27. Рјешење о разрјешењу члана управног одбора
Музеја “Семберија” Бијељина ��������������������������������������619

7. Одлуку о јавним расправама и јавним састанцима�����606

28. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана
управног одбора Музеја “Семберија” Бијељина���������619

8. Одлуку о овлашћењима за прибављање
и располагање имовином општине Бијељина��������������607

29. Рјешење о разрјешењу члана управног одбора
СКУД-а “Семберија” Бијељина������������������������������������619

9. Одлуку о условима и начину регресирања трошкова
боравка дјеце у установама за предшколско васпитање
и образовање чији су оснивачи друга правна и физичка
лица на подручју општине Бијељина���������������������������609

30. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана
управног одбора СКУД-а “Семберија” Бијељина �����620

10. Одлуку о измјени одлуке о одређивању радног
времена трговинских и занатско-предузетничких
радњи на подручју општине Бијељина ������������������������610
11. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке
о општинским административним таксама�����������������610
12. Одлуку о суфинансирању трошкова уређења терцијалне
каналске мреже на подручју општине Бијељина��������611
13. Одлуку о измјенама Одлуке о кредитном задужењу
општине Бијељина ���������������������������������������������������������611
14. Одлуку о измјенама Одлуке о оснивању
Српског културно-умјетничког друштва
“Семберија” Бијељина���������������������������������������������������611
15. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о оснивању
Туристичке организације општине Бијељина��������������612
16. Одлуку о расписивању јавног позива за прикупљање
писмених понуда и избор партнера у сврху реализације
пројекта „Топлификација града Бијељина путем
коришћења геотермалне енергије”��������������������������������612
17. Јавни позив за прикупљање писмених понуда и избор
партнера у сврху релизације пројекта „Топлификација
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19. Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста��������������616

8. Одлуку о резултатима окончаног поступка јавне
набавке и избору најповољнијег понуђача
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