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27. фебруар 2009. ГОДИНЕ

БРОЈ 4/2009

II
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
Годишњи план јавних набавки у 2009.години је са42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
ставни
дио ове Одлуке.
(„Службени гласник ошитине Бијељина“, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скушитина општине Бијељина на сједници
III
одржаној дана 10. фебруара 2009. године д о н и ј е л а је
Непосредни руководици организационих јединица
Административне службе општине Бијељина су одгоРЈЕШЕЊЕ
ворни за благовремено реализовање Годишњег плана
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
јавних набавки у 2009.години, у складу са дјелокругом
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
рада
сваке организационе јединице.
БИЈЕЉИНА
IV

I

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од даРазрјешава се вршилац дужности секретара Скупна
објављивања
у „Службеном гласнику општине
штине општине Бијељина,
Бијељина“.
- ЉИЉА РАЈКОВИЋ - због истека мандата
II
Ово Рјешење ступа иа снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-32/08
Бијељина,
Датум, 13. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-58/09
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2009. године

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

На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи(„Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06 и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним наНа основу члана 43, а у вези са члановима 40. став бавкама роба, услуга и радова („Сл. гласник општине
2. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.глас- Бијељина“, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :
ник РС“, број 101/04,42/05 и 118/05) и члана 51, а у вези са чланом 69. став 2. Статута општине Бијељина („Сл.
ОДЛУКУ
гласник општине Бијељина“, број 01/07 ) и чланова 4. и
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
5. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ИП -03/09
( „Сл.гласник општине Бијељина „, број 1/07) Начелник
општине Бијељина, д о н и о ј е
I

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2009. ГОДИНИ

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ИП - 03/09

I

За потребе Одјељења за инспекцијске послове,
вршиће се јавна набавка услуга: Извршење рјешења урбанистичко- грађевинске инспекције о уклањању мањих
незаконито изграђених објеката (ограде, гараже и сл.)

Доноси се Годишњи план јавних набавки у 2009.
години.

II
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III

II

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ.

За потребе Одсјека за онште послове, вршиће се
јавна набавка услуга:

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Одјељење за инспекцијске пословетрошкови инспекцијских узорака,извршење рјешења
контролних органа, број потрошачке јединице: 00052201,
економски код: 613 900.

Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта током 2009. године из фонда репрезентације за госте, званичнике институција и организација и другим лицима којима се указује гостопримство у ресторанима на
подручју општине Бијељина

IV

III

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

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 108.000,00 КМ.

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана закључивања уговора, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2009.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у“Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-33/09
Бијељина,
Датум, 16. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 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. ОП-15/09
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ОП - 15/09

Буџетске ставке са
финансијска средства су:

којих

се

обезбјеђују

• 28.0000,00 КМ са буцетске ставке “Трошкови
репрезентације”, потрошачка јединица 0005110;
економски код 613 900,
• 30.000,00 КМ са буџетске ставке “Трошкови
обиљежавања манифестација, значајни датуми”,
потрошачкајединица 0005110; економски код
613 900,
• 28.000,00 КМ са буџетске ставке “Трошкови
репрезентације”, потрошачка јединица 0005120;
економски код 613 900,
• 2.500,00 КМ са буџетске ставке “Остале
уговорене услуге-материјални трошкови
службе”, потрошачка јединица 0005150;
економски код 613 900,
• 2.500,00 КМ са буџетске ставке “Непоменуте
услуге-материјални трошкови службе”,
потрошачка јединица 0005160; економски код
613 900,
• 2.500,00 КМ са буџетске ставке “Непоменуте
услуге-материјални трошкови службе”,
потрошачка јединица 0005170; економски код
613 900,
• 2.000,00 КМ са буџетске ставке“Непоменуте
услуге-материјални трошкови службе”,
потрошачка јединица 0005140;
економски код 613 900,
• 2.500,00 КМ са буџетске ставке “Остале
уговорене услуге-материјални трошкови
службе”, потрошачка јединица 0005210;
економски код613 900,
• 2.500,00 КМ са буџетске “Остале уговорене
услуге-материјални трошкови службе”,
потрошачка јединица 0005220; економски
код613 900,
• 2.500,00 КМ са буџетске ставке “Остале
уговорене услуге-материјални трошкови
службе”, потрошачка јединица 0005180;
економски код613 900,
• 2.500,00 КМ са буџетске ставке“Остале
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уговорене услуге-материјални трошкови
службе”, потрошачка јединица 0005130;
економски код613 900,

надзор, вршиће се јавна набавка услуга: Услуге геодетских мјерења и геомеханичких испитивања тла током
2009.године

• 2.500,00 КМ са буџетске ставке“Остале
уговорене услуге-материјални трошкови
службе”, потрошачка јединица 0005240;
економски код613 900,

Лот 1: Вршење геодетских мјерења и снимања током 2009.године на локацијама са подручја општине
Бијељина.

IV

Лот 2: Израда Елабората о геомеханичким
За предметну јавну набавку спровешће се отворе- испитивања тла током 2009.године на локацијама са
ни поступак за оквирни споразум.
подручја општине Бијељина.
V

III

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана потписивања уговора, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2009.године.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 10.000,00 КМ за лот 1 и
20.000,00 КМ за лот 2.

VI

Средства се обезбјеђују из буџета општине са
буџетских
позиција потрошачких јединица за које се буКритеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа дијена технички ду вршиле услуге током 2009.године.
задовољавајуће понуде.
IV
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

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

VIII

V

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

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од марта 2009.године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2009.године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VI

Број: 02-404-35/09
Бијељина,
Датум, 17. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. ЗакоVIII
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласОва Одлука ступа на снагу даном доношења, а
ник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06)
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба. услуга објавиће се у“Службеном гласнику општине Бијељина”.
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЉУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. ЈНИН-02 (2 лота)/09

Број: 02-404-36/09
Бијељина,
Датум, 17. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ЈНИН-02 (2 лота)/09
II
За потребе Одсјека за јавне набавке, инвестиције и

На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи(„Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
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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. КНО -01/09
I

27. 02. 2009.
VIII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у“Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-38/09
Бијељина,
Датум, 18. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: КНО- 01/09
II
За нотребе Кабинета Иачелника онштине, врншће
се јавна набавка уелуга: Медијско нраћење и оглашавање
путем електронских медија активности Административне службе општине Бијелшна, начелника општине и
предсједника СО-е, уз емитовање обавјештења, огласа и
честитки током 2009. године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 80.000,00 КМ.
Буџетске ставке са
финансијска средства су:

којих

се

обезбјеђују

• 30.000,00 КМ са ставке “Остале уговорене
услуге (односи са јавношћу и информисаље)”,
потрошачка јединица 0005120, економски код
613 900
• 50.000,00 КМ са ставке“Остале уговорене
услуге, сарадња са другим општинама и
афирмација општине у окружењу, потрошачка
јсдиница 0005120, економски код 613 900
IV

На основу члана 72. Закона о локалпој
самоуправи(„Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05.
08/06 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 РАДОВА бр. ДД -н-02/09
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - н-02/09
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова: Радови текућег
одржавања, молерско-фарбарски радови, малтерисање
свлачионица и ходника и нонрављање кровне
конструкције у Соколском дому-Бијељина
III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
За предметну јавну набавку спровешће се прегова- за реализацију јавне набавке је 10.000,00 КМ.
рачки иосгупак без објављивања обавјештења о набавци.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана закључивања уговора, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2009.године.

средства је: реконструкција и инвестиционо одржавањедомови културе , број потрошачке јединице: 0005210,
економски код: 821 600.
IV

За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев без додатног објављивања обавјештења
Критеријум који ће се примјењивати ири избо- о набавци.
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијеиа технички
V
задовољавајуће понуде.
VI

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

Предвиђени почетак реализације уговора је петнаест календарских дана од дана увођења извођача у посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избо-
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ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће ионуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у“Службеном гласнику општине Бијељина”.

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
Д.О.О. “ЈОВАНОВИЋ КОМЕРЦ“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
27.993,50 КМ
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-39/09
Бијељина,
Датум, 19. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у“Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-22/09
Бијељина,
Датум, 16. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), чллана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), НачелHa основу члана 72. Закона о лаокалној самоупраник општине д о н о с и :
ви (“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. ПраОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник опЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
штине
доноси:
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку

јавне набавке број ОП-02/09.

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
У поступку јавне набавке путем конкурентског
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
захтјева без додатног објављивања обавјештења о најавне набавке број ОП-01/09.
бавци, а која се односи на набавку роба :”Набавка роба
I

за одржавање хигијене просторија и објеката Административне службе општине Бијељина током 2009. године“, понуде су доставили следећи понуђачи:
1.
2.
3.

Д.О.О. “ЈОВАНОВИЋ КОМЕРЦ“Бијељина
Д .О.О. “СОЛУН ТРАНС“Бијељина
Д.О.О. “ЛЕДЕР“Бијељина
II

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

Д.О.О. ”ЈОВАНОВИЋ КОМЕРЦ“Бијељина

27.993,50 КМ

2.

Д .О.О. „СОЛУН ТРАНС“Бијељина

28.797,25 КМ

3.

Д.О.О. “ЛЕДЕР“Бијељина

29.818,50 КМ

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка са закључивањем оквирног споразума, а која се односи на набавку роба :”Набавка роба за потребе чајне
кухиње Административне службе општине Бијељина током 2009. и 2010. године “, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1.

Д.О.О. “ГРАЂАПРОМЕТ” Бијељина

2.

Д.О.О. “ГЛОБУС” Дворови

3.

Д.О.О. “ЛЕДЕР” Бијељина
II

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

понуђач

1. Д.О.О. „ГЛОБУС” Дворови

118,223

2. Д.О.О. „ГРАЂАПРОМЕТ” Бијељина

125,15

3. Д.О.О. „ЛЕДЕР” Бијељина

143,515

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
Д.О.О “ГЛОБУС” Дворови
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова
Одлука
ступа
на
снагу
даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Бијељина”

27. 02. 2009.
III

Поступка се обуставља из разлога што је понуђач
пропустио да достави информације на тражење према
члану 23.до 26. Закона, a y складу са чланом 23. став 1)
тачка г. Закона о јавним набавкам БиХ.
IV
Против ове одлуке кандидат - понуђач има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, писмено, а може се изјавити и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-8/09
Бијељина,
Датум, 26. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-7/09
Бијељина,
Датум, 26. 02. 2009. 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 Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општиHa основу члана 72. Закона о лаокалној самоу- не д о н о с и:
прави (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана
ОДЛУКУ
38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
О
ОБУСТАВИ
ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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 И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелпоступку јавне набавке број СО-01/09
ник општине д о н о с и :
I

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
број ДД-24-15-а1/07

У поступку јавне набавке путем конкурентског поступка са додатним објвљивањем обавјештења о набавци а која се односи на јавну набавку услуга: Обезбјеђење
термина у радио програму за представнике законодавне
и извршне власти општине Бијељина током 2009. и 2010.
I
године, сходно Закону о јавним набавкама, понуде су
доставили
следећи понуђачи:
У поступку јавне набавке путем преговарачког по•
Д.О.О.
“РТВ БН” Бијељина
ступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
•
Д.О.О.
“ПАНОРАМА ПРЕС” Бијељина
се односи на набавку ужине за ромску дјецу, Анекс на
Уговор број: 02-404-280/07 од 23.11.2007. године сходно
II
Закону позван је испоручилац роба из основног Уговора
Након разматрања приспјелих понуда установљено
Д.О.О. “МИЛ-ПЕК”, Угљевик.
је да понуда понуђача Д.О.О.”Панорама Прес” Бијељина
II
не испуњава услове тражене посебним дијелом тендерске
документације. Након извршеног увида у понуНакон разматрања приспјеле понуде установљено
ду
понуђача
Д.О.О.”РТВ БН” Бијељина установљено
је да недостаје документација тражене тачком б.општег
је
да
испуњава
услове предвиђене тендерском
дијела тендерске документације, а која је елиминаторна.
докуменатцијом, али вриједност њихове понуде за предметне услуге у бруто износу од 49.140,00КМ превазила-

27. 02. 2009.
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зи планирана буџетска средства за ову јавну набавку.
III
Поступак се обуставља из разлога што цијена
прихватљиве понуде је значајно већа од буџета уговорног органа, а ускладу са чланом 12.став 1 тачка
б.подтачка 3. Закона о јавним набавкама БиХ.
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-6/09
Бијељина,
Датум, 25. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијењина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05, 6/05
и 6/06), Начелник општине Бијељина д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
У НАСТАВНОЈ 2008/09. ГОДИНИ
I
Након спроведног поступка по Конкурсу за
додјелу студентских стипендија у наставној 2008/09. години, уговори о стипендирању закључиће се са следећим
студентима:

Број 4 - Страна 55

5. Радовановић Милетом, студентом IV године Факултета техничких наука у Новом Саду. смјер
рачунарство и аутоматика,
6. Тешановић Бојаном, студентом III године Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер
енергетика, електроника и телекомуникације,
7. Божић Браниславом, студент III године Електротехничког факултета у Београду, Одсјек
телекомуникације и информационе технологије,
8. Ђурић Озреном, студент III године Факултета техничких наука у Новом Саду, Одсјек
грађевина,
9. Бобић Ненадом, студентом III године Факултета техничких наука у Новом Саду, Одсјек
грађевина.
10. Гајић Мајом, студентом III године Архитектонског факултета у Београду,
11. Вујановић Предрагом, студентом III Факултета
техничких наука у Новом Саду, смјер архитектура и урбанизам,
12. Митровић Велимиром, студентом III године Архитектонског факултета у Београду,
13. Буторовић Гораном, студентом III године Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер
саобраћај и транспорт,
14. Кандић Мартином, студентом III године Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер
саобраћај и транспорт,
15. Цвијановић Тианом, студентом III године Технолошког факултета у Бања Луци, Одсјек БТО,
16. Стефановић Андреом, студентом III године
Технолошко-металуршког факултета у Београду, смјер биотехнологија и биохемијско
инжењерство,
17. Драгић Слободаном, студентом V године Машинског факултета у Београду, смјер машинске
конструкције и механизација,
18. Млађеновић Цвијетином, студентом IV године
Факултета Техничких наука у Новом Саду. смјер
производно машинство,

1. Каришик Матеом, студентом III године Филолошког факултета у Београду, Одсјек њемачки
језик и књижевност,

19. Мијатовић Младеном, студентом IV године Факултета Техничких наука у Новом Саду, смјер
производно машинство,

2. Марјановић Јованом, студентом III године
Природно-математичког факултета у Новом Саду. смјер молекуларна биологија,

20. Миловановић Синишом, студентом III године
Факултета Техничких наука у Новом Саду, смјер
производно машинство,

3. Станчић Јеленом, студентом III године Високе пољопривредне школе струковних студија у
Шапцу, смјер зштита биља,

21. Матковић Тањом, студентом IV године Факултета Техничких наука у Новом Саду, смјер
инжењерство заштите животне средине,

4. Мијатовић Ђорђем, студентом IV године Електротехничког факултета у Београду, Одсјек за
рачунарску технику и информатику,

22. Његић Весном, студентом III године Природноматематичког факултета у Новом Саду, смјер
контрола квалитета и управљање животном сре-
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дином,

култета техничких наука у Новом Саду. смјер
саобраћај и транспорт

23. Шавија Јеленом, студентом V године Медицинског факултета у Београду,
24. Кунарац Дијаном, студентом V године Медицинског факултета у Фочи,
25. Петровић Љубишом, студентом III године Медицинског факултета у Београду,
26. Симић Бојаном, студентом IV године Медицинског факултета у Београду,
27. Марковић Јеленом, студентом III године Медицинског факултета у Новом Саду,

27. 02. 2009.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у“Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-5/09
Бијељина,
Датум, 13. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

28. Посављак Миланом, студентом III године Медицинског факултета у Београду,
29. Игњић Горданом, студентом V године Медицинског факултета у Београду,
30. Миловановић Иваном, студентом V године Медицинског факултета у Фочи,
31. Живковић Весном, студентом IV године Факултета ветеринарске медицине у Београду,
32. Живковић Раденком, студентом IV године
Пољопривредног факултета у Новом Саду, смјер
ветеринарска медицина,
33. Јовић Миланом, студентом III године Факултета
ветеринарске медицине у Београду,
34. Тришић Јеленом, студентом III године Фармацеутског факултета у Београду,
35. Илић Катарином, студентом III године Медицинског факултета у Бања Луци, Одсјек
фармација,
36. Трифуновић Миленом, студентом IV године
Медицинског факултета у Бања Луци, Одсјек
фармација,
37. Филиповић Жељком, студентом III године Медицинског факултета у Новом Саду, Одсјек
фармацација,
38. Ристић Драганом, студентом IV године Медицинског факултета у Бања Луци, Одсјек
стоматологија,
39. Ћајић Боришом, студентом III године Факултета
организационих наука у Београду, Одсјек информационе технологије,
40. Зулчић Едином, студентом III године Природноматематичког факултета у Тузли, Одсјек хемија,
41. Глигоревић Гораном, студентом III године Факултета техничких наука у Новом Саду, смјер
саобраћај и транспорт,
42. Марковић Мирославом, студентом III године
Факултета техничких наука у Новом Саду. смјер
саобраћај и транспорт и
43. Аврамовић Ђорђетом, студентом III године Фа-

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,6/05
и 6/06) и члана 5. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима грађана на
подручју општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број 8/05 ), начелник општине
Бијељина д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за расподјелу
средстава удружењима грађана на подручју
општине Бијељина
I
У Комисију за расподјелу средстава удружењима
грађана на подручју општине Бијељина именују се :
1. Драган Божић, шеф Одсјека за хуманитарне
дјелатности и невладине организације,
предсједник;
2. Амира Воденчаревић, општински службеник,
члан;
3. Амира Ганић, општински службеник, члан;
4. Наташа Милошевић , одборница Скупштине општине Бијељина, члан;
5. Радивоје Дакић, одборник Скупштине општине
Бијељина, члан.
II
Стручне, административне и друге послове за
Комисију ће обављати члан Комисије из реда општинских службеника кога изабере Комисија на свом првом
састанку.
III
Задатак Комисије из става 1 овог рјешења је:
•

да утврди приједлог расподјеле средстава
удружењима грађана у складу са Одлуком о
критеријима , начину и поступку расподјеле
средстава удружењима грађана на подручју
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општине Бијељина (“Службени гласник оп- објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
штине Бијељина “, број: 8/05).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
да изврши контролу утрошка додијељених
средстава.
Број: 02-374-12/09
НАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум, 23. 02. 2009. године

IV

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Мандат Комисије траје до окончања задатака из
претходног става.
Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
( „ Службени гласник Републике Српске “ Број: 101/04,
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а 42/05 и 118/05 ) и члана 51. Статута општине Бијељина (
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”. „ Службени гласник општине Бијељина “ број: 5/05, 6/05
и 6/06 ), Начелник општине Бијељина, д о н о с и
V

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-435-3/09
Бијељина,
Датум, 19. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за ревизију извршених
уписа у матичним књигама рођених и
књигама држављана
I

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04,42/05 и 11/05) и члана 51 Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина,
донио је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У ВЛАСНИШТВУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Именује се Комисија за примопредају пословног
простора у власништву општине Бијељина, уписан у з.к.
уложак, број: 15084 к.о. Бијељина 1, Бијељина, Улица
Милоша Обилића 51, у саставу:
1. ЗДРАВКО МИКИЋ

У Комисију за ревизију извршених уписа у матичне књиге рођених и књиге држављана именују се:
1. Мићић Јован - Шеф Одсјека за матичне послове
и послове мјесних канцеларија,
2. Скочо Оливера - Виши стручни сарадник за
грађанска стања,
3. Јовић Љиљана - Матичар,
4. Николић Татјана - Матичар,
5. Максимовић Стана - Матичар.
II
Задатак Комисије је да изврши ревизију уписа у
матичним књигама рођених и књигама држављана у
матичној служби Бијељина и у мјесним канцеларијама
на подручју општине Бијељина и да о томе поднесе
извјештај.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
а објављивиће се у „Службеном гласнику општине
Бијељина “.

2. ТАТЈАНА ВУЈИЋ
3. МИЛАН САВИЋ
II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-20-32/09

НАЧЕЛНИК

Задатак Комисије је да изврши примопредају по- Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
словног простора, у власништву општине Бијељина, Датум, 25. 02. 2009. године
уписан у з.к. уложак , број: 15084 к.о. Бијељина 1 у
Улици Милоша Обилића 51, укупне површине 121 м2,
који привремено користи Агенција за узгој и селекцију
у сточарству, Агенција за пружање стручних услуга
На основу члана 51. Статута општине Бијељина
у пољопривреди и Служба за плаћање Министарства
(„Службени гласник општине Бијељина“ број 5/05,
пољопривреде, шумарства и пољопривреде PC.
6/05 и 6/06) ,члана 4. Одлуке о критеријумима, наIII
чину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама и удружењима на подручју опОво Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
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штине Бијељина („Службени гласник општине
Организације и удружења подносе пријаве на
Бијељина“број 13/07 и 3/09) и Одлуке о буџету општине јавни оглас на образцу за пријаву који прописује
Бијељина за 2009. годину („Службени гласник општи- Комисија за расподјелу средстава намјењених омладинне Бијељина“,број 32/07) и начелник општине Бијељина ским пројектима.
расписује :
Уз пријаву се прилаже:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ
ПРОЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
БИЈЕЉИНА
I

Расписује се јавни оглас за предлагање програма - пројеката омладинских организација и удружења
на подручју општине Бијељина за финансирање и
суфинансирање у складу са Одлуком о критеријумима
, начину и поступку расподјеле средстава омладинским
организацијама и удружењима на подручју општине
Бијељина , а из буџета општине Бијељина са буџетске
ставке 614 300 - Финансирање пројеката из области
омладинског организовања у износу од 34.000,00 КМ.

1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у
Бијељини (овјерена копија),
2. Статут организације (овјерена копија),
3. Индентификациони број из регистра пословних
субјеката (овјерена копија),
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава (Образац за кандидовање програма /
пројекта),
5. Изјава овлашћеног лица да није добила средства
од другог донатора за пројекат или дио пројекта
којим аплицира на јавни оглас,
VI

II

Поред критеријума и услова из тачке 3 и 4 овог
конкурса, апликанти су обавезни доставити угоСредства се додјељују омладинским организа
вор о суфинансирању и испунити пријавни образац за
цијама и удружењима која су регистрована на подручју
суфинансирање за дио трошкова у реализацији пројекта.
општине Бијељина, чији су пројекти кандид довани за
финансирање или суфинансирање из буџета општине
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине
Бијељина, а реализоваће се до краја календарске године.
општине Бијељина, соба број 17.
III
VII
Средства планирана у буџету општине Бијељина
Јавни оглас остаје отворен 15 дана од даза ове намјене, расподјељују се у складу са Одлуком о
на објављивања у “Службеном гласнику општине
критеријумима , начину и поступку расподјеле средБијељина“.
става омладинским организацијама и удружењима на
подручју општине Бијељина, а односе се на рјешавање
Пријаве на јавни оглас са потребном
битних питања из области омладинског организовања.
документацијом, у запечаћеној коверти предати у писарници Административне службе општине Бијељина
IV
или слати путем поште на адресу:
Пројекти који се не могу пријавити, финансирати
или суфинансирати из ових буџетских средстава с :
Република Српска
Администратвна служба општине Бијељина
Краља Петра Првог Карађорђевића 1
• пројекти који се базирају на инвестиционим
улагањима, изградњи и
Комисија за расподјелу средстава за финасирање
• адаптацији објеката ,куповини опреме и слично,
пројеката омладинских организација и других облика
омладинског организовања, са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
• пројекти који се искључиво односе на
једнократне манифестације, као на
VIII
• примјер конференције,округле столове , семиО резултатима конкурса за избор најповољнијег
наре ,прославе годишњица,
пројекта, сви учесници ће бити обавјештени писменим
• излети и слично, осим у случајевима када су напутем.
ведене активности дио трајног
• и свеобухватнијег пројекта,
• организације чија се дјелатност финансира посебним прописима и за које су
• предвиђена посебна средства у буџету општине
Бијељина.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-2/09
Бијељина,
Датум, 19. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

27. 02. 2009.
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На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“број 5/05, 6/05
и 6/06) ,члана 4. Одлуке о критеријумима , начину и
поступку расподјеле средстава за пројекте борбе против штетних утицаја органиизацијама и удружењима
на подручју општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број 17/07 и 3/09) и Одлуке о буџету
општине Бијељина за 2009. годину („Службени гласник
општине Бијељина“, број 32/07) и начелник општине
Бијељина расписује :

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА БОРБЕ
ПРОТИВ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Расписује се јавни оглас за предлагање програма
- пројеката борбе против штетних утицаја на подручју
општине Бијељина за финансирање и суфинансирање у
складу са Одлуком о критеријумима , начину и поступку расподјеле средстава за пројекте борбе против штетних утицаја организацијама и удружењима на подручју
општине Бијељина , а из буџета општине Бијељина са
буџетске ставке 614 300 - Борба против штетних утицаја
по пројектима у износу од 20.000,00 КМ.
II
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• пројекти који се искључиво односе на
једнократне манифестације, као на примјер
конференције,округле столове , семинаре ,прославе годишњица, излети и слично, осим у
случајевима када су наведене активности дио
трајног и свеобухватнијег пројекта,
• организације чија се дјелатност финансира посебним прописима и за које су предвиђена посебна средства у буџету општине Бијељина.
V
Организације и удружења подносе пријаве на јавни
оглас на образцу за пријаву који прописује Комисија за
расподјелу средстава намјењених за пројекте борбе против штетниих утицаја. Уз пријаву се прилаже:
1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у
Бијељини (овјерена копија),
2. Статут организације (овјеренакопија) ,
3. Индентификациони број из регистра пословних
субјеката (овјерена копија),
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава ( Образац за кандидовање програма /
пројекта),
5. Изјава овлашћеног лица да није добила средства
од другог донатора за пројекат или дио пројекта
којим аплицира на јавни оглас,

Средства се додјељују организацијама и
удружењима која су регистрована у БиХ , односно у Републици Српској и имају седиште на подручју општине
VI
Бијељина, чији су пројекти кандидовани за финансирање
Поред критеријума и услова из тачке 3 и 4 овог
или суфинансирање из буџета општине Бијељина, а
конкурса,
апликанти су обавезни доставити угореализоваће се до краја календарске године.
вор о суфинансирању и испунити пријавни образац за
III
суфинансирање за дио трошкова у реализацији пројекта.
Средства планирана у буџету општине Бијељина
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине
за ове намјене, расподјељују се у складу са Одлуопштине Бијељина, соба број 17.
ком о критеријумима , начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте борбе против штетних утицаја
VII
организацијама и удружењима на подручју општине
Јавни оглас остаје отворен 15 дана од даБијељина, а односе се на:
на објављивања у “Службеном гласнику општине
1. Малољетничку деликвенцију,
Бијељина“.
2. Борбу против наркоманије,
Пријаве на јавни оглас са потребном
3. Превенцију болести које настају као последица
документацијом , у запечаћеној коверти предати у пиконзумирања дроге (АИДС и др.),
сарници Административне службе општине Бијељина
или слати путем поште на адресу :
4. Борбу против алкохолизма и дуванских производа.
IV
Пројекти који се не могу пријавити, финансирати
или суфинансирати из ових буџетских средстава су :
• пројекти који се базирају на инвестиционим
улагањима, изградњи и адаптацији објеката ,куповини опреме и слично,

Република Српска
Администратвна служба општине Бијељина
Краља Петра Првог Карађорђевића 1
Комисија за расподјелу средстава за финасирање
пројеката омладинских организација и других облика
омладинског организовања, са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
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О резултатима конкурса за избор најповољнијег
пројекта , сви учесници ће бити обавјештени писменим
путем.
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-3/09
Бијељина,
Датум, 19. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51 Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05
и 6/06 ), члана 8. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима грађана на
подручју општине Бијељина, (“Службени гласник општине Бијељина”, број 8/05) и Одлуке о усвајању буџета
општине Бијељина за 2009. годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 37/08), начелник општине Бијељина р ас п и с уј е:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БИЈЕЉИНА
I

27. 02. 2009.

• пројекти који се базирају на инвестицијским
улагањима, изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме и слично,
• пројекти који се искључиво односе на
једнократне манифестације, као на примјер
конференције, округле столове, семинаре, прославе годишњица, излети и слично, осим у
случајевима када су наведене активности дио
трајнијег и свеобухватнијег пројекта,
• програми рада удружења.
V
Удружења која се не могу финансирати или суфинансирати из ових средстава: -удружења чија се
дјелатност финансира посебним прописима и за које су
предвиђена
• посебна средства у буџету општине Бијељина.
• удружења која нису доставила наративни и
финансијски извјештај о утрошку средстава за
материјалне трошкове и пројекте који су финансирани из буџетских средстава у претходној години.
VI
Удружење подноси пријаву на јавни оглас на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за расподјелу
средстава из буџета општине Бијељина.

Расписује се јавни оглас за предлагање
пројеката удружења на подручју општине Бијељина за Уз пријаву се прилаже
финансирање и суфинансирање у складу са Одлуком о
1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на
критеријима, начину и поступку расподјеле средстаподручју БиХ односно PC (овјерена фотокопија),
ва удружењима грађана на подручју општине Бијељина,
2. Идентификациони број из регистра пословних
а из средстава буџета општине Бијељина са буџетске
субјеката(овјерена фотокопија),
ставке 614 300 Финансирање пројеката удружења у из3. Кратак опис организације са подацима о претносу од 55.000,00 KM.
ходно реализованим пројектима,
II
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
Средства се додјељују удружењима која су ресредстава-(Образац за кандидовање прој екта/
гистрована на подручју БиХ односно Републике
програма),
Српске чији су пројекти кандидовани за финансирање,
5. Доказ да је удружење обезбиједило дио средили суфинансирање из буџета општине Бијељина, а
става из других извора за пројекат за који
реализоваће се до краја календарске године и на
тражи суфинансирање (попуњен образац за
подручју општине.
суфинансирање, уговор о суфинансирању, одлука надлежног органа, и сл.),
III
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 10.
и чланом 17. Одлуке о критеријима, начину и поступку
расподјеле средстава удружењима грађана на подручју
општине Бијељина.
IV
Пројекти који се не могу пријавити и финансирати
или суфинансирати из ових буџетских средстава су :

6. Доказ о учешћу више партнерских организација
у реализацији пројекта који се кандидује (ако их
има),
7. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат, или
дио пројекта, којим аплицира на јавни оглас.
VII
Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику оиштине Бијељина”.

27. 02. 2009.
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Пријаве на јавни оглас са потребном Бијељина, а реализоваће се до краја календарске године
документацијом, у запечаћеној коверти предати у пи- и на подручју општине.
сарници Административне службе општине Вијељина
III
или слати путем поште на адресу:
Општина Бијељина
Административна служба општине Бијељина
Трг Краља Петра Карађорђевића 1.

Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 17.
Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле
средстава удружењима грађана на подручју општине
Бијељина.

Комисија за расподјелу средстава за расподјелу
средстава удружењима грађана са назнаком: ПРОЈЕКТИ
IV
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БИЈЕЉИНА - не
Пројекти који се не могу пријавити и финансирати
отварај!
или
суфинансирати
из ових буџетских средстава су :
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупшти• пројекти који се базирају на инвестицијским
не општине Бијељина, соба- 17. или интернет адреси опулагањима, изградњи и адаптацији објеката, куштине (web: www.sobijeljina.org).
повини опреме и слично,
VIII
• пројекти који се искључиво односе на
О резултатима конкурса за избор најповољнијих
једнократне манифестације, као на примјер
пројеката, сви учесници ће бити обавјештени писменим
конференције, округле столове, семинаре, пропутем.
славе годишњица, излети и слично, осим у
случајевима када су наведене активности дио
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ
трајнијег и свеобухватнијег пројекта,
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.
• програми рада удружења.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-435-2/09
Бијељина,
Датум, 19. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

V
Удружења која се не могу финансирати или суфинансирати из ових средстава:
• удружења чија се дјелатност финансира посебним прописима и за које су предвиђена
• посебна средства у буџету општине Бијељина,

Ha основу члана 51 Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05
и 6/06 ), члана 8. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима грађана на
подручју општине Бијељина, (“Службени гласник општине Бијељина”, број 8/05) и Одлуке о усвајању буџета
општине Бијељина за 2009. годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 37/08), начелник општине
Бијељина р ас п и с уј е:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
I
Расписује се јавни оглас за финансирање и
суфинансирање пројеката удружења особа са инвалидитетом, а из средстава буџета општине Бијељина са
буџетске ставке 614 300 Финансирање удружења особа
са инвалидитетом у износу од 25.000,00 KM.
II
Средства се додјељују удружењима особа са инвалидитетом која су регистрована на подручју БиХ односно Републике Српске чији су пројекти кандидовани за
финансирање, или суфинансирање из буџета општине

• удружења која нису доставила наративни и
финансијски извјештај о утрошку
• средстава за материјалне трошкове и пројекте
који су финансирани из буџетских средстава у
претходној години.
VI
Удружење подноси пријаву на јавни оглас на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за расподјелу
средстава из буџета општине Бијељина.
Уз пријаву се прилаже:
1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на
подручју БиХ односно PC (овјерена фотокопија),
2. Идентификациони број из регистра пословних
субјеката (овјерена фотокопија),
3. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава-(Образац за кандидовање пројекта/
програма),
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5. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат за који
тражи суфинансирање (попуњен образац за
суфинансирање, уговор о суфинансирању, одлука надлежног органа, и сл.),
6. Доказ о учешћу више партнерских организација
у реализацији пројекта који се кандидује (ако их
има),
7. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат, или
дио пројекта, којим аплицира на јавни оглас.

27. 02. 2009.

износу од 2.000,00 КМ (двијехиљаде и 00/100 КМ)
прворођеној беби у Болници“Свети Врачеви“Бијељина
у 2008. години.
Исплату средстава дозначити са позиције“средства
намијењена по буџету за ванредне помоћи”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-14-1-8/08
Бијељина,
Датум, 03. 01. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VII
Јавни оглас остаје отворен 15 дана од даНа основу члана 51. Статута општине Бијељина
на објављивања у “Службеном гласнику општине
(“Службени
гласник општине Бијељина“број: 5/05,6/05
Бијељина”.
и 6/06), члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине
Пријаве на јавни оглас са потребном Бијељина за 2008. годину (“Службени гласник општидокументацијом, у запечаћеној коверти предати у пи- не Бијељина”, број: 32/07), и приједлога Комисије за
сарници Административне службе општине Вијељина процјену насталих штета од елементарних непогода на
грађевинским објектима, о додјели средстава за санацију
или слати путем поште на адресу:
настале
штете на објекту Дирекције за изградњу и развој
Општина Бијељина
града,
број:
02-85-2/08 од 30. маја 2008. године, НачелАдминистративна служба општине Бијељина
ник
општине
Бијељина дана 03. јун 2008. године, донио
Трг Краља Петра Карађорђевића I.
је следећи
Комисија за расподјелу средстава удружењима
грађана са назнаком: ПРОЈЕКТИ УДРУЖЕЊА ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ -не отварај!

ЗАКЉУЧАК

О резултатима конкурса за избор најповољнијих
пројеката, сви учесници ће бити обавјештени писменим
путем.
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.

Одобрена средства дозначити са позиције“средства
намијењена за буџетску резерву, економски код 614800”,
на жиро рачун Дирекције, број: 565-162-42001975-63
код Бобар банке Бијељина.

Одобравају се финансијска средстава у укупном
износу
од 35.798,83 КМ(тридесетпетхиљадаседамстот
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштиинадеведесетосами
83/00 КМ), Дирекцији за изградњу
не општине Бијељина, соба- 17. или интернет адреси опи
развој
града
у
Бијељини,
Ул. Карађорђева 33, ЈИБ
штине (web: www.sobijeljina.org).
4401900450003, на име санације штете настале након
VIII
пожара на пословном објекту.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-435-4/09
Бијељина,
Датум, 19. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина“број: 5/05,6/05
и 6/06), и члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине
Бијељина за 2008. годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 32/07), Начелник општине Бијељина
дана 3. јануара 2008. године, донио је следећи

ЗАКЉУЧАК
Одобравају се финансијска средства у укупном

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-14-1-354/08
Бијељина,
Датум, 03. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина“број: 5/05,6/05
и 6/06), и члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине
Бијељина за 2008. годину (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 32/07) , Начелник општине Бијељина
дана 22. августа 2008. године, донио је следећи

ЗАКЉУЧАК
Одобравају се финансијска средства у укупном
износу од 1.728,55 КМ (једнахиљадаседамстотинадва

27. 02. 2009.
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десетосам и 55/00 КМ), ФК “Слога ДБ“ Доња Буковица, на име финансијске помоћи за трошкове куповиОдобрена средства дозначити са позиције “средне материјала за изградњу заштитних мрежа, и голова ства намијењена за буџетску резерву, економски код
клуба.
614800”, на жиро рачун, број: 555-0010011467891 код
Нове банке Бијељина.
Одобрена средства дозначити са позиције“средства
за учешће у изградњи спортских објеката”, економски
Налаже се Боксрском клубу “Радник“ из Бијељине,
код 615 200, на жиро рачун клуба 554-001-00003482-14, да путем Одјељења за друштвене дјелатности информиЈИБ 4402602420006.
ше Начелника општине о реализацији одобрених средстава.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-14-1-748/08
Бијељина,
Датум, 22. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина“број: 5/05,6/05
и 6/06), и члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине
Бијељина за 2008. годину (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 32/07) , Начелник општине Бијељина
дана 22. августа 2008. године, донио је следећи

ЗАКЉУЧАК

Број: 02-14-1-854/08
Бијељина,
Датум, 09. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина“број: 5/05, 6/05
и 6/06), члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине
Бијељина за 2008. годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 32/07), Начелник општине Бијељина
дана 24. септембра 2008. године, донио је следећи

ЗАКЉУЧАК

Одобравају се финансијска средства у укупном износу од 2.000,00 КМ (двијехиљаде и 00/00 КМ), ШаховОдобравају се финансијска средства у укупном изском клубу “Пантери“ Бијељина, на име новчане награ- носу од 500,00 КМ (петстотина и 00/00 КМ), Билијар
де поводом освојеног 1. мјеста на Државном првенству, клубу “Мах“ из Бијељине, на име помоћи за учествовање
и повратка у Премијер лигу.
у другом дијелу такмичарске сезоне“Отвореног првенства Србије”.
Одобрена средства дозначити са позиције“буџетска
резерва”, економски код 614 800, на жиро рачун клуба
Одобрена средства дозначити са позиције“средства
554-001-00001498-49, ЈИБ 4401908480006.
намијењена за буџетску резерву, економски код 614800”,
на жиро рачун овлаштеног лицапредсједника клуба, ГоНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
рана Ивковића, ЈМБ 0104974180049, број: 554-00100003854-62 код Павловић банке Бијељина.
Број: 02-14-1-749/08
Бијељина,
Датум, 22. 08. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-14-1-987/08
Бијељина,
Датум, 24. 09. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина“број: 5/05, 6/05
и 6/06), члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине
Бијељина за 2008. годину (“Службени гласник општиНа основу члана 51.Статута општине Бијељина
не Бијељина”, број: 32/07), Начелник општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05
дана 09. септембра 2008. године, донио је следећи
и 6/06),члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине
Бијељина за 2009.годину (“Службени гласник општине
Бијељина”, број:32/07) Начелник општине Бијељина даЗАКЉУЧАК
на 05.јануара донио је следећи:
Одобравају се финансијска средства у укупном износу од 2.000,00 КМ (двијехиљада и 00/00 КМ), БоксерЗАКЉУЧАК
ском клубу “Радник“ из Бијељине, ЈИБ 4400379260007
на име трошкова превоза аутобусом до Њемачке на инОдобравају се финансијска средства слиједећим
тернационални бокс меч.
лицима:

Број 4 - Страна 64
Презиме и име
ХОКИЋ ЕШЕФА

Службени гласник Општине Бијељина
ИБ
2808955185875

Износ
400.00

Образложење:
Захтјев, број. 02-1/09 од 05.01.2008. године за
одобрење за финасијску помоћи, на име набавке огрева
и основних животних намирница и мишљења Одјељења
за друштвене дјелатности, број: 02/5-3/08 од 05.01.2008.
године о одобравању финансијских средста ва подносиоцу захтјева,у износу од 400,00 КМ
Буxетске ставке са којих се исплаћују средства:
Број ПЈТ Економски код Опис
0005120 614200
Текуће помоћи - ванредне помоћи
Укупно физичка лица са
закључка

Износ
554.40

27. 02. 2009.

Укупно физичка лица са
закључка

Укупно правна лица
са закључка

Нето износ:

0.00

- Износ без ПДВ-а:

Порез и доприноси:

0.00

- ПДВ :

Бруто износ:

0.00

- Износ са ПДВ-ом :

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ:

5,500.00

5,500.00
0.00
5,500.00

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-14-1-7/09
Бијељина,
Датум, 15. 01. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Укупно правна лица
са закључка

Нето износ :

400.00

- Износ без ПДВ-а:

0.00

Порез и доприноси:

154.40

- ПДВ :

0.00

Бруто износ:

554.40

- Износ са ПДВ-ом :

0.00

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ:

554.40

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-14-1-1/09
Бијељина,
Датум, 05. 01. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51 .Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Биј зљина”, број:5/05,
6/05 и 6/06),члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине Бијељкна за 2009.годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број:37/08) Начелник општине Бијељиш
дана 15.јануара 2009. године донио је следећи:

ЗАКЉУЧАК
Одобравају се финансијска средства слиједећим
лицима:
Презиме и име
ИБ
Износ
УДРУЖЕЊЕ ПОМОЋ ЗА 4940027250006 5,500.00
МЛАД ЖИВОТ
Образложење:
Захтјев Удружења “Помоћ за млад живот”,
Бијељина, број: 02-2289/08 од 18.12. 2008. године за финансијску помоћ, на име гостовања КУДА
“Семберија“ у Дангехагену и мишљења Одјељења за
друштвене дјелатности о поднешеном захтјеву

ЗАКЉУЧАК
Одобравају се финансијска средства слиједећим
лицима:
Презиме и име
ИБ
Износ
ПЕРИЋ БОШКО 1412966180854
1,000.00
Образложење:
Захтјев Перић Бошка из Главичица, бр.02-118/09
од 28.01.2009. године за финансијску помоћ, на име
санирања штете од пожара на помоћном грађевинском
објекту и предлога Комисије за пропјену штете на
пољопривредним усјевима на подручју општине
Бијељина, од 04.02.2009. године о одобравању средстава
подносиоцу захтјева.
Буџетске ставке са којих се исплаћују средства:
Број ПЈТ Економски код Опис
Износ
0005122 614300
Буџетска резерва
1,000.00
Укупно физичка лица са
закључка

Укупно правна лица
са закључка

Нето износ:

1,000.00

- Износ без ПДВ-а:

0.00

Порез и доприноси:

0.00

- ПДВ :

0.00

Бруто износ:

1,000.00

- Износ са ПДВ-ом :

0.00

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ: 1,000.00
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Буџетске ставке са којих се исплаћују средства:
Број ПЈТ Економски код Опис
0005120 614300
Средства за културу

На основу члана 51.Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05,6/05
и 6/06),члана 5. Одлуке о извршењу буџета општине
Бијељина за 2009.годину (“Службени гласник општине
Бијељина”, број:37/08) Начелник општине Бијељина дана 10. фебруара 2009. године донио је следећи:

Износ
5,500.00

Број: 02-14-1-121/09
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

27. 02. 2009.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. став
1. алинеја 8. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06),
Начелник општине Бијељина дана 24.02.2009. године,
доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.

Број 4 - Страна 65

У истом Одјељку, пододјељак Б) ОДСЈЕК
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНАРСТВА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, код радних мјеста под редним бројевима 1, 2, 3 и
4, код услова радног мјеста, у другој алинеји ријеч “пет”
се замјењује ријечју “три”, а код истих радних мјеста,
послије треће алинеје додаје се нова алинеја која гласи:
“познавање рада на рачунару”.
У истом пододјељку:
• -код радног мјеста под редним бројем
2. ОПШТИНСКИ УРБАНИСТИЧКОГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР, код услова радног
мјеста, у првој алинеји бришу серијечи “факултет
техничких или природних наука”;

• код радног мјеста под редним бројем 4.
ОПШТИНСКИ ВОДОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР,
У члану 50. Правилника о организацији и
код услова радног мјеста, у првој алинеји ријечи
систематизацији радних мјеста у Административној
“смјер хидротехнички” замјењују се ријечима
служби општине Бијељина (“Службени гласник оп“технолошки факултет -хемијског смјера”, а
штине Бијељина”, број: 26/08 и 3/09) - Одјељак
послије ријечи “екологија и заштита животне
VI-6 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
средине” додају се ријечи “пољопривредни
пододјељак А) ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДфакултет - смјер мелиорација”.
ЗОР У ОБЛАСТИ ПРОМЕТА И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА,
код радних мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4 и 5,
Члан 2.
код услова радног мјеста, у другој алинеји ријеч “пет”
се замјењује ријечју “три”, а код истих радних мјеста,
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
осим радног мјеста под редним бројем 1, послије треће објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
алинеје додаје се нова алинеја која гласи: “познавање
рада на рачунару”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
У истом пододјељку:
• код радног мјеста под редним бројем 2.
ОПШТИНСКИ ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР, код
услова радног мјеста, у првој алинеји ријечи
“економски,
туристички, пољопривредни, правни, технички,
технолошки, природно-математички факултет”
се замјењују ријечима “факултет друштвених,
техничких или биотехничких наука”;
• код радног мјеста под редним бројем 5.
ОПШТИНСКИ САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР,
код услова радног мјеста, у првој алинеји брише се
ријеч “архитектонски”;
• код радног мјеста под редним бројем 6.
ОПШТИНСКИ ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНИ
ИНСПЕКТОР, код услова радног мјеста, прва
и друга алинеја се замјењују алинејом која
гласи: “ВСС - завршен факултет: медицинских
наука или дипломирани санитарни инжењер,
дипломирани инжењер технологије - хемијског
или прехрамбеног смјера, дипломирани
инжењер пољопривреде - прехрамбеног смјера,
дипломирани инжењер хемије, физике, машинства,
дипломирани социјални радник или дипломирани
правник”, а алинеје 3. и 4. постају алинеје 2. и 3.;
у новој алинеји 2. ријеч “пет” се замјењује ријечју
“три”, а послије нове алинеје 3. додаје се нова
алинеја која гласи: “познавање рада на рачунару”;

Број: 02-020-3/09
Бијељина,
Датум, 24. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу Члан 69. став 2, Статута општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,
бр. 5/05, 6/05 и 6/06), начелник општине Бијељина
доноси

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКЕ СТАВКЕ ЗА НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ
Члан 1.
Овим правилником се утврђују критеријуми, начин и поступак расподјеле средстава буџета општине Бијељина планираних за удружења националних
мањина.
Члан 2.
Средства се додјељују удружењима националних мањина која су регистрована у Босни и Херцеговини и Републици Српској и имају сједиште на подручју
општине Бијељина, а чији су програми, активности и

Број 4 - Страна 66

Службени гласник Општине Бијељина

пројекти кандидовани за финансирање из средстава
буџета општине Бијељина и исти су везани за општину
Бијељина.
Удружењима националних мањина општина
Бијелљина средства ће додјељивати путем:
1.

Суфинасирања пројеката и програма

2.

Гранта
Члан 3.

Расподјелу средстава врши комисија за расподјелу
средстава организацијама и удружењима грађана.

27. 02. 2009.

Уз пријаву се прилаже:
1. Доказ о регистрацији у Босни и Херцеговини,
односо Републици Српској,
2. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима,
3. Биланс успјеха за претходну финанцијску годину - уколико удружење није ново формирано и
4. Пројекат којим организација конкурише за
додјелу средстава.
Члан 7.

Удружења грађана националних мањина којима су
додијељивана средства за претходне године, прилажу и
извјештај о реализацији пројекта, са детаљним описом
фаза реализације и детаљним образложењем евентуалЧлан 4.
них одступања, укључујући и финансијски извјештај
Право кандидовања за учешће у расподјели сред- чија је садржина прописана законом.
става имају удружења националних мањина, које су регистрована у складу са законом и чије су активности
Уколико удружење грађана националних мањина
везане за општину Бијељина као и за заједницу нацио- не достави тражене извјештаје, не може учествованалних мањина на територији општине Бијељина.
ти у расподјели средстава за годину у којој се средства
Суфинасирања пројеката и програма

Члан 5.
Средства
планирана
Буџетом
Општине,
расподјељују се првенствено удружењима националних
мањина, чији програми, активности и пројекти:
1. Помажу рјешавању проблема незапосленосги, проблема укључености омладине припадника заједнице националних мањина
и остале грађанске иницијативе које помажу установаљавању сигурности, посебно на
социјалном плану,
2. Афирмишу културне потенцијале и културне
посебности заједница националних мањина на
територији општине Бијељина, иницијативе и
активности у циљу подизања нивоа урбане културе,
3. Афирмишу и помажу развој спорта у оквиру
заједнице националних мањина на територији
општине и афирмишу талентоване спортисте,
4. Афирмишу и стимулишу едукацију, учешће и
информисање грађана припадника заједнице
националних мањина о правима и обавезама
гарђана, као и пројекте чији је циљ подизање нивоа и образовња-културе и
5. На други начин афирмишу учешће грађана
припадника националних мањина у процесу одлучивања и подижу ниво демократизације
друштва у локалној самоуправи.

додјељују.

Члан 8.
Удружење грађана може конкурисати за укупан
износ цијене пројекта или за дио недостајућих средстава
и дужно је да то назначи.
Удружење грађана које је за пројекат добило средства у укупном износу цијене пројекта од другог донатора не може учествовати у расподјели средстава из
буџета општине Бијељина.
Члан 9.
Пројекат треба да садржи:
1. Назив пројекта,
2. Назив организације (адреса, телефон/факс и
е-маил),
3. Област на коју се односи пројекат и опис конкретног проблема који се рјешава реализацијом
пројекта,
4. Циљеве пројекта (на који начин пројекат доприноси рјешавању проблема),
5. Детаљан опис пројекта (описати по сегментима
и динамику реализације пројекта), са евентаулно потребном пропратном документацијом (скице, планови, цртежи, фотографије, компјутерске
симулације, цд презентација и сл.)/

Члан 6.

6. Буџет пројекта (навести детаљан буџет пројекта
по ставкама, као и суму која се потражује),

Удружење грађана подноси пријаву Комисији у
запечаћеној коверти, и предаје на протокол Административне службе општине Бијељина

7. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат за који тражи
суфинансирање,
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8. Начин праћења пројекта (вредновање),
9. Овлашћено (одговорно) лице за реализацију
пројекта (име и презиме, контакт адреса, телефон е-маил) и
10. Навести бр. жиро рачуна.
Члан 10.
Комисија врши расподјелу средстава на основу
пројекта који, уз пријаву на конкурс подноси удружење
грађана, цјенећи притом сљедеће критеријуме:
Позитивни критеријуми
1. Везаност пројекта за области наведене у члану 5.
овог Правилника,
2. Организација има сопствено особље,
3. Предност имају удружења грађана националних
мањина, чији пројекат укључује и ангажовање
омладине/волонтере,
4. Пројекат реализацијом укључује друштвено
маргинализоване групе у друштвену заједницу,
5. Дефинисаност пројекта у географском,
социјалном и културном контексту,
6. Специфични циљеви су стратешки, мјерљиви,
бројиви и реалистични,
7. Образложење за реализацију пројекта засновано је на детаљном прикупљању података у
припремној фази пројекта,
8. У пројекту (дио - утицај на циљну групу) очекивани резултати пројекта изражени су кроз квалитативне индикаторе,
9. Постојање плана за наставак и финансијски
основ пројекта,
10. Дио/остатак средстава за пројекат, чији је само
један сегмент кандидован за финансирање из
средстава Буџета Општине, финансира се из других извора средстава,
11. Подударност буџета са активностима наведеним
у њему,
12. Иновативни аспект пројекта,
13. Јасна дефиниција циљне групе,
14. Доказ да је обављено детаљно прикупљање
информација током припреме приједлога,
15. Календар активности са тачно одређеним
датумима за остварење циљева (прецизан
временски преглед активности),
16. Спремност за сарадњу са другим
удружењима грађана и органима и
институцијама јавног сектора,
17. Партнерски однос са другим удружењем грађана
или органом - институцијом из јавног сектора у
реализацији пројекта,
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18. Јасна расподјела административних одговорности (одговорне особе),
19. Административни трошкови не премашују 8%
укупног буџета пројекта,
20. Способност за управљање буџетом пројекта
- претходно искуство са већим буџетом
пројекта,
21. Јасна дефиниција квалитативних и квантитативних показатеља о утицају на циљну групу и
22. Садржани јасни критеријуми за евалуацију
пројекта.
Елиминаторни критеријуми
1. Недостају формални услови за кандидовање
пројекта (непотпуна или нетачна документација),
2. Пројекат одражава озбиљно незнање и предрасуде везане за проблем,
3. Пројекту недостаје јасан приказ резултатауспјешности у дијелу унутрашњег вредновања,
4. Административни трошкови прелазе 8% буџета
пројекта,
5. Активности које нису везане за општину
Бијељина неће се разматрати,
6. Приједлог пројекта је у одговарајућој форми,
али недостају кључне информације и
7. Активности предвиђене пројектом већ постоје.
Члан 11.
За
оцјену
пројекта
према
позитивним
критеријумима користи се скала од 0 до 10 поена за сваки критеријум појединачно.
Сваки члан Комисије додјељује бодове за сваки од
позитивних критеријума.
Коначна оцјена пројекта представља збир бодова свих чланова Комисије подијељен бројем чланова
Комисије (просјечна оцјена пројекта).
Уколико примјена неког од елиминаторних критеријума није резултат оцјене свих чланова
Комисије појединачно, одлука о примјени елиминаторног критеријума се доноси 2/3 већином укупног броја
чланова Комисије.
Члан 12.
Комисија доноси одлуку руководећи се оцјеном
пројекта на основу критеријума прописаних овим Правилником.
У случају да два или више пројеката добије исти
број бодова, а расположива средства нису довољна
за њихово финансирање, средства ће се додијелити
пројекту који по оцјени најмање 2/3 укупног броја
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чланова Комисије успјешније задовољава или пома- сом резултата и утицаја, укључујући и финансијски
же задовољење једне од приоритетних потреба грађана извјештај чија је садржина прописана законом.
припадника националних манњина.
Уколико удружење грађана не достави тражене
Комисија може донијети одлуку додјеле додатног извјештаје, не може учествовати у расподјели грантовгранта на укупну суму пројекта у смислу мјесечне на- ских средстава за годину у којој се средства додјељују и
кнаде за рад на пројекту као стимуланс укључења мла- надлежни орган ће предузети законом прописане мјере.
дих људи у спровођење пројекта поготову водећи рачуЧлан 18.
на о равноправности полова.
Члан 13.
Одлуку о расподјели средстава доноси начелник
општине Бијељина на приједлог комисије за расподјелу
средстава и одлука се објављује у Службеном гласнику
општине Бијељина.
Члан 14.
Удружења грађана припадника националних
мањина којима су додијељена средства за пројекте подносе Комисији или ресорном одијељењу извјештај о
реализацији пројекта са финансијским извјештајем, до
истека године за коју су средства додијељена.

Комисија може путем гранта додијелити дио средства за административне трошкове у току фискалне године, те се ова средства сматрају подстицајним за рад
удружења грађана.
Члан 19.
Комисија врши расподјелу средстава на основу пријава на Јавни позив, подноси удружење грађана,
цијенећи притом сљедеће критеријуме:
Позитивни критеријуми
1. Везаносг програма за области наведене у члану
5. овог Правилника,

Грантовска средства

2. Циљеви удружења осигуравају значајну добробит:

Члан 15.

• о широкој популацији националних
мањина

Грантовска средства се додјељују удружењима
грађана буџетом Општине за фискалну годину.
Члан 16.
Удружење грађана подноси пријаву на Јавни позив. Пријава се подноси Комисији у запечаћеној коверти, и предаје у протокол административне службе општине Бијељина.
Уз пријаву се прилаже:
1. Копија докумената о оснивању и регистрацији
удружења (матични бр. и бр. жирорачуна),
2. Усвојен извјештај о програмском раду за претходне године и о организационом дјеловању за
претходне године,
3. Циљеве за општу добробит, у складу са којима је
удружење грађана основано и дјелује као и опис
циљне групе и број корисника,
4. Опис свих главних активности које ће удружење
грађана проводити у години за коју се додјељују
грантовска средства, као и опис планираних резултата и утицаја активности и
5. Планирани буџет за годину за коју се додјељују
грантовска средства.
Члан 17.
Удружења грађана којима су додијељена грантовска средства за претходну годину, прилажу и извјештај
о реализацији програма и активности, са детаљним опи-

• о

циљаној групи корисника, ако је

• о та група у неповољној ситуацији у односу
на цјелокупну популацију или
• о ако у осигуравању посебних погодности
за циљану групу постоји значајна корист за
заједницу.
• о сви показатељи који упућују на то да је
удружење грађана организовано и дјелује
првентствено на начин да проводи активности за општу добробит.
3. Број чланова,
4. Ефикасна контрола утрошка финасијских средстава,
5. Јасна структура удружења и правила рада,
6. Постојање контролних органа у удружењу,
7. Управљање удружењем је децентрализовано,
8. Финансијско пословање у складу са законом и
9. Органи удружења редовно одржавају састанке.
Елиминаторни критеријуми
1. Недостају формални услови за кандидовање (непотпуна или нетачна документација),
2. Удружење усмјерено према затвореној или на
други начин ограниченој групи корисника, по-
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себно оној којој припадају особе повезане, на неки начин, с удружењем или њеним особљем,
3. Активности удружења грађана упућују на то да
се не ради само о проширењу непрофитабилних
циљева удружења, већ да је оно организовано и
дјелује за комерцијалне сврхе и
4. Удружење грађана осигурава неразумну накнаду или друге посебне погодности својим запосленицима или другим особама повезаним са
удружењем.
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Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-17/09
Бијељина,
Датум, 19. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 20.

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоупраУдружења грађана којима су додијељена грантов- ви („Службени гласник Републике Српске “ број: 101/04,
ска средства подносе Комисији кварталне и годишњи 42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина
извјештај о раду са финансијским извјештајем.
(„Службени гласник општине Бијељина број: 5/05, 6/05
и 6/06) а у вези са чланом 3. Закона о матичним књигама
Члан 21.
(„Службени гласник Републике Српске број: 18/99), НаОвај Правилник ступа на снагу даном донешења, а челник општине Бијељина дана 23.фебруара 2009. године, д о н о с и
објавиће се у „Службеном гласику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-45/09
Бијељина,
Датум, 24. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

КОДЕКС
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
1. Овим Кодексом дефинишу се смјернице и правила која промовишу успостављање и одржавање професионалне, ефикасне, економичне, непристрасне и
транспарентне матичне службе и има обавезујућу снагу
за све запослене у Административној служби општине
Бијељина, Одјељењу за општу управу.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 69. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05,
6/05 и 6/06), начелник општине Бијељина д о н о с и

2. Сви матичари, односно запослени на пословима грађанких стања пажљиво су одабрани и примљени
у радни однос у складу са важећим прописима Републике Српске, упознати су са прописима на основу којих ће
вршити своје законске обавезе и овим Кодексом.

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О КРИТЕРИЈИМА И НАЧИНУ ДОДЈЕЛЕ
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ПОМОЋ ПОВРАТНИЦИМА ИЗ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА НА ПОДРУЧЈЕ
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

3. Свако лице које ради на обради података везаних за лична документа (извод из матичне
књиге рођених / увјерење о држављанству) даје изјаву
којом се обавезује да ће се придржавати овог Кодекса.

Члан 1.
Члан 2. Правилника о критеријима и начину
додјеле новчаних средстава за помоћ повратницима
из општине Бијељина на подручје Тузланског кантона
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 8/07 и
32/07), допуњава се ставом 2 који гласи:
„Под повратницима из општине Бијељина се
подразумијевају лица која су имала утврђен статус
расељеног лица у ОМИ Бијељина до пререгистрације
2004. године”.

4. Запослени у овом органу је дужан упознати
се са свим прописима везаним за обављање свог посла
и обавезати се на константно лично усавршавање кроз
програме обука које се организују. Дужан је да поступа
у складу са Уставом, законом и другим прописима, према правилима струке и политички неутрално. Нико не
смије вршити утицај на запосленог да чини нешто што
је супротно важећим прописима.
5. Запослени су дужни омогућити заштиту законитости и примјену закона једнако за све људе без обзира на њихову религију и етничку припадност, расу и
пол, земљу рођења и националност.
6. Законито обављање послова везаних за
издавање извода из матичне књите рођених и увјерења
о држављанству је највећи приоритет. Ако запослени
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примијете да се чини било које кажњиво дјело, дужни
су обавјестити надлежног руководиоца или надлежне
институције.

сједиште: Заједница етажних власника зграде “Његошева
51 и 53” Ул. Његошева 51 и 53, Бијељина
Оснивачи: 23 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
7. Запослени се неће користити било којом кри- етажних власника. Заједница у правном промету истуминалном радњом или бити умијешан у било који об- па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговалик корупције, неће прихватити поклоне или услуге за ра цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
обављање свога посла или за необављање свога посла.
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
8. Запослени ће поштовати повјерење јавности
Заступа: МАРЈАНОВИЋ НЕБОЈША, прeдcједник
којој служе и неће јавно изражавати своје примједбе, Управног одбора зајeдницe, самостално и без
осим ако закон или друга обавеза његовог посла ограничења.
не захтјева другачије. Полагаће рачуне јавности, а
претпостављене извјештавати у писменом облику о
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
свом послу благовремено, детаљно и истинито. Чак и
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
ако направи неку грешку, поштено ће је забиљежити.
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
9. Запослени се неће користити службеним обиљежјима институције у којој раде да би
истицали
интересе
било
које
политичке,
религијске или друге идеологије. Понашаће се са
највећом могућом непристрасношћу и фер односом
према
свима,
користећи
кодекс
професионалне етике да одреди своје понашање.

Број: 02/3-372-4/09		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 10. 02. 2009. године
Стојановић Томица с. р.

На основу рјешења број 02/3-372-6/09 од 13. 02.
2009. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
179 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “КАРАЂОРЂЕВА 41” Ул. Карађорђева 41,
БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и сједиште:
Заједница етажних власника зграде “Карађорђева 41”
Ул. Карађорђева 41, Бијељина
Оснивачи: 3 етажних власника зграде.
11. Као службеник органа у коме је запослен
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
посветиће се свом позиву, без обзира на личне пробле- етажних власника. Заједница у правном промету истуме. Чуваће углед и назив надлежног органа.
па самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
12. Запослени ће часно и поштено обављати своје супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
обавезе чувања правног поретка, те личним примјером одржавања зграде.
показати одлучност у својој намјери.
Заступа: РАДОВИЋ СТЕВАН, прeдcједник Управног одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
13. Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
Бијељина”.
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
10. Ако се појави проблем који запослени не може рјешити, пронаћи ће надлежно лице које га може
рјешити или ће тражити од претпостављених да изнађу
рјешење. Унапређивање самога себе сталним учењем,
образовањем, професионалном спремношћу, личним изгледом, бити уредан како би презентовао своју
институцију и био узоран грађанин.

Број: 02-020-2/09
Бијељина,
Датум, 23. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу рјешења број 02/3-372-4/09 од 10. 02.
2009. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
178 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ЊЕГОШЕВА 51 и 53” Ул. Његошева
51 и 53, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима: Назив и

Број: 02/3-372-6/09		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 13. 02. 2009. године
Стојановић Томица с. р.

27. 02. 2009.
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