29. 04. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

ГОДИНА XLIV

Број 12 - Страна 217

29. април 2008. ГОДИНЕ

БРОЈ 12/2008

Ha основу члана 54. став 2. Закона о буцетском
Ha основу члана 30. алинеја 25. Закона о локалној
систему
Републике Српске (“Службени гласник
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 26. Републике Српске”, број: 96/03, 14/04, 67/05, 34/06
и 128/06), члана 51. Закона о задужењу, дугу и
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Републике Српске”, број: 30/07) и члана 35. став 1.
општине Бијељина на сједници одржаној дана 22. априла алинеја 22. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
2008. године, д о н и ј е л а је
Скупштина општине Бијељина, на сједници одржаној
дана 22. априла 2008. године, д о н и ј е л а

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
“ГЕОТЕРМ” ДОО БИЈЕЉИНА
I

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПО ОСНОВУ
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА БОЛНИЦУ “СВЕТИ
ВРАЧЕВИ” БИЈЕЉИНА

Општина Бијељина са изабраним партнером
Den ConsultPartners ApS Sundvej 55, DK-8700, Данска,
оснива заједничко предузеће под називом “ГЕОТЕРМ”
I
Д.О.О. Бијељина, ради обављања дјелатности у
Општина Бијељина задужиће се по основу
циљу реализације заједничког пројекта оснивача
гаранције за експропријацију у износу од 130.000,00
“Топлификација града Бијељина путем коришћења KM y складу са регулационим планом “Дом здравља и
геотермалне енергије”.
болница” у сврху изградње приступне саобраћајнице на
локацији Болнице “Свети Врачеви”, за следеће парцеле:
II
дио парцеле: к.ч. 4545 уписану у лист непокретности
Прихвата се предлог Уговора о оснивању 2739/4 к.о. Бијељина 2 з.к. 2641 к.о. Бијељина 2; дио к.ч.
4546 уписане у посједовни лист 4705 к.о. Бијељина 2
Предузећа за коришћење и дистрибуцију геотермалне
к.ч. 4546 з.к. 4395 к.о. Бијељина 2; дио к.ч. 4544 уписане
енергије “ГЕОТЕРМ” ДОО Бијељина који је у прилогу у лист непокретности 5518 к.о. Бијељина 2 з.к. 5072;
ове Одлуке.
дио к.ч. 4543 уписане у лист непокретности 2948 к.о.
Бијељина 2 з.к. 2835 и з.к. 8128 Бијељина 2.
Ill
II
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да, у
Гаранцију из члана I ове Одлуке издаће
име Општине Бијељина, потпише Уговор из претходне
Комерцијална
банка под следећим условима:
тачке ове Одлуке, као и да, у име Општине Бијељина,
• износ гаранције : 130.000,00 KM
предузима све друге потребне мјере у циљу реализације
• провизија 1.300,00 KM
ове Одлуке.
• накнада по кварталу 975,00 KM
• укупно : 130.000,00 КМ+1.300,00 КМ+1.950,00 KM
IV
=133.250,00 KM
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а • рок важења : 30.06.2008. године
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”. • корисник гаранције: Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове-Подручна
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
јединица Бијељина
• Обезбјеђење за гаранцију: депозит
Број: 01-022-42/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

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

III
Квантификације у складу са ограничењима дуга су
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следеће:
Кредитно задужење:
а) Дугорочни кредити:
•

кредит НЛБ Развојна банка, Уговор
број: 03-302-2/07 од 8.3.2007. године на
20.825.509,89 KM, ca роком отплате 10
година: укупно годишње оптерећење по
овом кредиту 2.082.550,99 KM.

б) Краткорочни кредити:
•

потенцијално задужење за покриће дефицита
по годишњем обрачуну буџета за 2006. годину,
по Одлуци број:01-022-61/07 од 26. јуна 2007.
године: 118.295,41 KM. Укупно годишње
оптерећење по кредитним задужењима:
2.082.550,99КМ+118.295,41КМ = 2.200.846,40
KM, што представља 6% у односу на остварене
приходе општине у 2007. години.

29. 04. 2008.

Ha основу члана 54. став 2. Закона о буџетском
систему Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и
128/06), члана 51. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама
Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 30/07) и члана 35. став 1. алинеја 22.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 22. априла
2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПО ОСНОВУ
ГАРАНЦШЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ
ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАЧАНСКА-КНЕЗ ИВО ОД
СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА
1

Општина Бијељина задужиће се по основу
гаранције за експропријацију у износу од 110.000,00 KM
y складу са регулационим планом “Центар града” у сврху
изградње градске саобраћајнице Рачанска-Кнез Иво од
Задужење по основу гаранција:
Семберије, за следеће парцеле: дио парцеле: к.ч. 2475
уписану у лист непокретности 3540/1 к.о.Бијељина 2; дио
а) Дугорочно задужење:
к.ч. 2474/1 уписане у посједовни лист 801 к.о. Бијељина
2;
дио к.ч. 2068/4 уписане у лист непокретности 5042
•
дуг по гаранцији број: 02-014-1-299/06
од 20.07.2006. године, са роком важења к.о. Бијељина з.к. 4677, к.о. Бијељина 2; дио к.ч. 2068/3
15.10.2010. - 15.04.2027. године, од стране уписане у лист непокретности 6355/145 к.о. Бијељина
Свјетске банке у складу са Одлуком о 2 з.к. 5431 Бијељина 2; дио к.ч. 3544/1 к.о. Бијељина 2;
оснивању ЈП Регионална депонија “ЕКО ДЕП” дио к.ч. 2068/6.
износи 2.174.075,41 СДР, што на дан 3.3.2008.
II
године износи 4.513.379,00 KM.
б) Краткорочно задужење:
•

гаранција број: 32/08 у износу од 100.000,00
KM издата од стране Бобар банке а.д. Бијељина,
за покретање поступка експропријације у
складу са Регулационим планом “Филип
Вишњић”, провизија 1.750,00 KM, што укупно
износи 101.750,00 KM.
IV

Задужује се Начелник општине Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-44/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

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

Гаранцију из члана I ове Одлуке издаће
Комерцијална банка под следећим условима:
•
износ гаранције: 110.000,00 KM
•
провизија: 1.100,00 KM
•
накнада по кварталу: 825,00 KM
•
укупно: 110.000,00 КМ+1.100,00 КМ+1650,00
KM = 112.750,00 KM
•
рок важења: 30.06.2008. године
•
корисник гаранције: Републичка управа
за геодетске и имовинско правне пословеПодручна јединица Бијељина
•
Обезбјеђење за гаранцију: депозит
III
Квантификације у складу са ограничењима дуга су
следеће:
Кредитно задужење:
а) дугорочни кредити:
•

Кредит НЛБ Развојна банка, уговор
број: 03-302-2/07 од 8.3.2007. године на
20.825.509,89 KM, ca роком отплате 10
година: укупно годишње оптерећење по
овом кредиту 2.082.550,99 KM
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б) Краткорочни кредити:
•

потенцијално задужење за покриће дефицита
по годишњем обрачуну буџета за 2006. годину,
по Одлуци број: 01-022-61/07 од 26. јуна 2007.
године: 118.295,41 KM Укупно годишње
оптерећење по кредитним задужењима:
2.082.550,99КМ + 118.295,41КМ = 2.200.846,40
KM, што представља 6% у односу на остварене
приходе општине у 2007. години.

Задужење по основу гаранција:
а) Дугорочно задужење:
•

дуг по гаранцији број: 02-014-1-299/06
од 20.07.2006. године, са роком важења
15.10.2010.-15.04.2027. године, од стране
Свјетске банке у складу са Одлуком о
оснивању ЈП Регионална депонија “ЕКО
ДЕП” износи 2.174.075,41 СДР, што на
дан 3.3.2008. године износи 4.513.379, 00 KM

б) Краткорочно задужење:
•

гаранција број: 32/08 у износу од 100.000,00
KM издата од стране Бобар банке а.д. Бијељина,
за покретање поступка експропријације у
складу са Регулационим планом “Филип
Вишњић”, провизија 1.750,00 KM, што укупно
износи 101.750,00КМ.
IV

Задужује се Начелник општине Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-45/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној дана 22. априла 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ
ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Приступа се допуни измјене дијела Урбанистичког
плана града Бијељина. Овом Одлуком врши се допуна
Одлуке о приступању измјени дијела Урбанистичког
плана града Бијељина, број: 01-022-2/08 од 07.02.2008.
године.
II
Допуна измјене дијела Урбанистичког плана града
Бијељина односи се на површину од 3,42 ха (три запета
четрдесет два) ха.
III
Границе допуне измјена дијела урбанистичког
плана односе се на четири мање локације и то:
Локација 1 - Обухват измјене почиње
југоисточном катастарском међом к.ч. 227/1, затим
прати сјевероисточне међе к.ч. 227/1 и 227/2, затим
наставља западном међом к.ч. 227/2, наилази на јужне
међе к.ч. 227/2 и 227/1, гдје се и завршава.
Површина обухвата је 0,37 (нула запета тридесет
и седам) ха.
Локација 3 - Обухват почиње од Улице Незнаних
Јунака западном међом к.ч. 2021 исту пресјеца и излази
на западне међе к.ч. 2262 и 2261, затим прати јужне
међе к.ч. 2262, 2263, наставља западним међама к.ч.
2268, 2269, затим иде сјеверном међом к.ч. 2274, затим
западном међом к.ч. 2274, излази на Улицу Незнаних
Јунака и наставља јужном међом к.ч. 2020 и 2012, све
к.о. Бијељина 1, гдје се и завршава.
Површина обухвата је 0,97 (нула запета деведесет
и седам) ха.
Локација 4 - Локација измјене обухвата
цјелокупну површину к.ч. 5591/1, к.о. Бијељина 1 а
почиње сјеверном међом исте к.ч., затим дијелом
источне међе к.ч. 5649, затим прати јужну и источну
међу к.ч. 5597/3, гдје се и завршава.
Површина обухвата је 0,66 (нула запета шездесет
и шест) ха.
IV
План се односи на период 2008. до 2015. године.

Ha основу члана 45. став 2. и члана 67. Закона
V
о уређењу простора (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35.
Рок израде Измјене дијела урбанистичког плана
став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службени града Бијељина је 60 дана од дана потписивања уговора
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), о изради измјена и допуна плана.
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VI

Средства за израду Измјене дијела урбанистичког
плана града Бијељина обезбијеђена су из буцета
општине Бијељина, предвиђеног за планску регулативу
за 2008. годину.
VII
Носилац припреме и организације Израде дијела
урбанистичког плана града Бијељина је Одјељење за
просторно уређење.
VIII
Носилац израде плана биће правно лице коме буде
повјерена израда плана а које је регистровано за израду
ове врсте планова.
IX
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт плана и ставља га на јавни увид у трајању од
најмање 30 дана ради изјашњавања и подношења
писмених примједби на нацрт плана у остављеном року.
Истовремено са излагањем нацрта плана на јавни
увид спроводи се стручна расправа. О мјесту, трајању
и начину јавног излагања нацрта плана јавност се
обавјештава најмање осам дана раније.
X
Носилац припреме и организације Измјене дијела
урбанистичког плана града Бијељина утврђује приједлог
плана и подноси га Скупштини општине Бијељина на
усвајање. Уз приједлог плана носилац припреме плана
дужан је Скупштини општине Бијељина доставити и
образложена мишљења о примједбама на нацрт плана
које нису могле бити прихваћене.
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: 01-022-46/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

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

Ha основу члана 53. Закона о уређењу простора
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02,

29. 04. 2008.

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 22.
априла 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ БЛОКА
“ЛОКАЦИЈА 6” У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “ФИЛИП ВИШЊИЋ” У
БИЈЕЉИНИ
I
Усваја се урбанистички пројекат стамбенопословног блока „Локација 6” у оквиру регулационог
плана “Филип Вишњић” у Бијељини. Урбанистички
пројекат обухвата подручје планирања у укупној
површини од 0,2727 ха (нула запета двије хиљаде
седамстотина двадесет седам хектара).
II
План садржи:
1. Текстуални дио приједлога Урбанистичког пројекта
2. Комплетан графички дио приједлога Урбанистичког
пројекта који садржи карте:
•
Копија катастарског плана������������������������������� 1:500
•
Извод из РП - плана просторне организације� 1:500
•
Извод из РП-плана саобраћајне
инфраструктуре������������������������������������������������� 1:500
•
Извод из РП - плана парцелације��������������������� 1:500
•
Извод из РП - план електроенергетске и ТК
инфраструктуре������������������������������������������������� 1:500
•
Извод из РП - план водовода и канализације� 1:500
•
Извод из РП - валоризација и спратност постојећег
грађевинског фонда ����������������������������������������� 1:500
•
Извод из РП - намјена постојећег грађевинског
фонда����������������������������������������������������������������� 1:500
•
Инжењерскогеолошка карта ��������������������������� 1:500
•
План просторне организације ������������������������� 1:500
•
План парцелације ��������������������������������������������� 1:500
• Урбанистичко-архитектонско рјешење - Основа
сутерена������������������������������������������������������������� 1:500
• Урбанистичко-архитектонско рјешење - Основе
приземља са партерним уређењем����������������� 1:500
•
Идејни пројекат стамбених објеката - основа
подрума������������������������������������������������������������� 1:200
•
Идејни пројекат стамбених објеката - основа
приземља����������������������������������������������������������� 1:200
•
Идејни пројекат стамбених објеката - основа
типске етаже ����������������������������������������������������� 1:200
•
Идејни пројекат стамбених објеката - основа
кровних равни��������������������������������������������������� 1:200
•
Идејни пројекат стамбених објеката- пресјек 1-1
Ламела 1������������������������������������������������������������� 1:200
•
Идејни пројекат стамбених објеката - пресјек 2-2
Ламела 2������������������������������������������������������������� 1:200
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Идејни пројекат стамбених објеката - пресјек 3-3
Ламела 3������������������������������������������������������������� 1:200
Идејни пројекат стамбених објекатајугоисточнафасада ������������������������������������������� 1:100
14.9. Идејни пројекат стамбених објекатасјевероисточна фасада������������������������������������� 1:100
14.10. Идејни пројекат стамбених објеката сјеверозападна фасада ������������������������������������� 1:100
14.11. Идејни пројекат стамбених објеката југозападна фасада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:100
Изометриј ски приказ обј екта
Перспективни приказ објекта
Хидротехничка инфраструктура ��������������������� 1:250
Електроенергетска мрежа������������������������������� 1:1000
Инфраструктура - ТК мрежа ������������������������� 1:1000
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планирања у укупној површини од 15,85 ха (петнаест
запета осамдесет пет хектара).
II
План садржи:
1. Текстуални дио приједлога Плана парцелације

План је урађен у ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града” Бијељина, марта 2007. године.

2. Комплетан графички дио приједлога Плана
парцелације који садржи карте:
•
Копија катастарског плана
1:1000
•
Извод из Просторног плана општине
Бијељина
1:10000
•
Инжењерскогеолошка карта
1:10000
•
План намјене површина
1 : 1000
•
План просторне организације
1 : 1000
•
План регулационих и грађевинских
линија	
1:1000
•
План парцелације са аналитичко-геодетским
подацима за пренос плана на  1 : 1000 терен

IV

III

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење.

План је урађен у ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града” Бијељина, марта 2008. године.

V

IV

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

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење.

•
•
•
•
•
•

III

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-47/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

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

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-48/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

Ha основу члана 27. став 3. 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 22.
априла 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
“ЦЕНТАР - ВЕЛИКА ОБАРСКА”
I
Усваја се План парцелације “Велика Обарска” у
Великој Обарској. План парцелације обухвата подручје

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

Ha основу члана 23. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске (“Службени гласник PC”,
број: 112/06), члана 29. став 2. Одлуке о грађевинском
земљишту (“Службени гласник општине Бијељина”
број: 13/07, 17/07 и 23/07) 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 22. априла 2008. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА
ОБРАЧУН ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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Службени гласник Општине Бијељина
I

Утврђује се базна цијена за обрачун трошкова
уређења градског грађевинског земљишта у износу од
80,00 КМ/м2 нето грађевинске површине објекта, с тим
што се износ од 28,00 КМ/м2 односи на припремање
земљишта, a износ од 52,00 КМ/м2 на опремање
земљишта.
II
Износ од 28,00 КМ/м2 који се односи на
припремање земљишта, утврђен је на основу индекса
изграђености грађевинске парцеле од 1.
У случају другачијег индекса изграђености
обрачун накнаде за припремање земљишта врши се по
сљедећој формули:
28,00 КМ/м2 х Ки
нпз = -----------------------------------------1
Ки=индекс изграђености грађевинске парцеле која
се обрачунава
НПЗ=накнада за припремање земљишта.
Износ од 52,00 КМ/м2 за опремање земљишта се
не мијења.
III
Базна цијена из тачке I и тачке II ове Одлуке биће
примјењивана за обрачун трошкова уређења градског
грађевинског земљишта на подручју општине Бијељина
у периоду до 31.03.2009. године, до када је Скупштина
општине Бијељина дужна утврдити вриједност базне
цијене за наредну годину.
Уколико за одређено подручје у току године
буде донесен Програм уређења градског грађевинског
земљишта, базна цијена се неће примјењивати за то
подручје.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-43/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

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

29. 04. 2008.

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 12. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 22. априла 2008. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
ОЗАМЈЕНИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ
КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ ИВКОВИЋ (Раде) ВЕЉКА
I
Ради комплетирања грађевинске парцеле Ивковић
(Раде) Вељка из Бијељине, у складу са важећим
Регулационим планом «Центар града» Бијељина усвојеним
дана 27.10.2006. године («Службени гласник општине
Бијељина», број: 22/06), општина Бијељина непосредном
погодбом врши замјену неизграђеног градског
грађевинског земљишта тако што општина Бијељина
даје у замјену Ивковић (Раде) Вељку из Бијељине
земљиште означено као к.ч. број 3729/3 у нарави њива 2
класе површине од 109 м2, уписану у ПЛ број 6034, К.О.
Бијељина 2, а што одговара дијелу к.ч. број 12/33 уписане
у з.к. уложак број 449, К.О. Бијељина и земљиште означено
као к.ч. број 3720/2 у нарави пут површине 6 м2, уписане
у ПЛ број 793, К.О. Бијељина 2, што укупно представља
површину од 115 м2, а Ивковић (Раде) Вељко из Бијељине
даје општини Бијељина у замјену своју парцелу означену
као к.ч. број 3723/4 у нарави њива 2 класе површине 17
м2 и к.ч. број 3723/2 у нарави њива 2 класе површине 101
м2, што укупно представља површину од 118 м2, уписане
у Лист непокретности број 2184, К.О. Бијељина 2, а што
одговара дијелу к.ч. број 3723/0 укупне површине 796 м2,
уписане у з.к. уложак број 2112, К.О. Бијељина 2.
II
О замјени некретнина из тачке I ове Одлуке
сачиниће се посебан Уговор.
III
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да
на основу ове Одлуке, као појединачног акта закључи
Уговор о замјени непокретности - земљишта описаног
у тачки I ове Одлуке, по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште
замјеника у Бијељини.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

Ha основу члана 17. а у вези са чланом 16. став
1. тачка д) и става 3. Закона о грађевинском земљишту
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06),
члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-49/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

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

29. 04. 2008.
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Ha основу члана 20. став 4. Закона о здравственој
Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број: (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
12/93, 18/99, 58/01 и 62/02 ), члана 3. и 5. a y вези са 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
чланом 24. Закона о систему јавних служби (“Службени (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
гласник Републике Српске”, број: 68/07) и члана 30. 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
алинеја 25. Закона о локалној самоуправи (“Службени одржаној дана 22. априла 2008. године, д о н и ј е л а је
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 35. алинеја 26. Статута општине Бијељина
РЈЕШЕЊЕ
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У
одржаној дана 22. априла 2008. године, д о н и ј е л а је
СКУПШТИНУ “ГЕОТЕРМ” д.о.о. БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ АПОТЕКЕ “СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА
I
У Одлуци о оснивању Апотеке “Семберија”
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/94 ) у члану 6. иза ријечи “Мајевица и” додају се
ријечи “, Апотека Дрина”, a иза ријечи “и у Јањи” додају
се ријечи “Апотека Јања,”, а ријечи “Апотека Дрина”
се бришу, a додају се ријечи “и Апотека Мајевица-1 у
Угљевику.”

1.
МИХАЈЛО
НЕСТОРОВИЋ,
дипл.инг.
машинства именује се за представника општине
Бијељина у Скупштину “ГЕОТЕРМ” д.о.о. Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-70/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

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

II
Члан 7. мијења се и гласи:
“Средства за оснивање над којима Апотека
“Семберија” Бијељина има право располагања су:
пословни простор у Бијељини у Улици Књегиње
Милице број 12 и пословни простор у Јањи у Улици
Карађорђева број бб и сва средства рада по пописној
листи из 2007. године.”
III
У члану 10. ријечи “и Надзорни одбор” се бришу.
IV
Члан 12. мијења се и гласи:
“Управни одбор се састоји од 3 (три ) члана.
Чланове Управног одбора именује оснивач”.
V
Члан 14. се брише.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-50/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ 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) и члана 5. став 2. Одлуке о образовању
Комисије за истину и помирење (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 31/07), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 23. априла 2008.
године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИСТИНУ И ПОМИРЕЊЕ
I
Именује се Комисија за истину и помирење у
следећем саставу:
1. СТЕВАНОВИЋ ДУШАН - представник
Општинске борачке организације Бијељина,
2.	 МИТРОВИЋ СМИЉА - представница
Организације породица несталих бораца
и цивила Семберије и Мајевице и члан
Института за нестала лица на нивоу БиХ,
3. ПАЈИЋ ЂОКО - представник Општинске
организације заробљених и погинулих бораца
и несталих лица Републике Српске,
4.	 ТОМИЂ ДУШКО - представник Дјечије
амбасаде “Међаши”,
5. ЈОСИПОВИЋ БЛАГОЈЕ - представник
Хуманитарне организације “Српска народна
обнова” Бијељина,
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МУСТАФИЋ ФАТИМА - представница СДА “Семберија” Бијељина, број: 01-022-64/06 од 7.9.2006.
године (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
Јања,
7. ПЕРИЋ ДРАГОСЛАВ - представник СНСД 17/06).
Бијељина,
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
8.	 РИСТАНОВИЋ ЦВИЈЕТИН - представник
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
ПДП Бијељина.
6.

II
Комисија из претходне тачке овог Рјешења бира
предсједника и замјеника предсједника и обавља
послове у складу са Одлуком о образовању Комисије
за истину и помирење (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 31/07).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-71/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-76/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

Ha основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03),
члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07),
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
члана 8. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и
именовања органа у јавним предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина општине Бијељина
Ha основу члана 12. Закона о министарским, (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/03)
владиним и другим именовањима Републике Српске и члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Јавне установе
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), Центар за културу “Семберија” Бијељина (“Службени
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби гласник општине Бијељина”, број: 17/06, 8/07, 17/07
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07), и 23/07), Скупштина општине Бијељина на сједници
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени одржаној дана 23. априла 2008. године, д о н и ј е л а је
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
члана 8. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и
РЈЕШЕЊЕ
именовања органа у јавним предузећима и установама
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
чији је оснивач Скупштина општине Бијељина
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/03)
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “СЕМБЕРИЈА”
и члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Јавне установе
БИЈЕЉИНА
Центар за културу “Семберија” Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 17/06, 8/07, 17/07
1. За чланове Управног одбора Јавне установе
и 23/07), Скупштина општине Бијељина на сједници
Центар за културу “Семберија” Бијељина, именују се:
одржаној дана 23. априла 2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
1. За директора Јавне установе Центар за културу
“Семберија” Бијељина, именује се:
1) МИХАЈЛО ТРИФКОВИЋ - из Бијељине
2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи члан
15. став 1. Одлуке о оснивању ЈУ Центар за културу

1)
2)
3)
4)
5)

СМИЉА НАЋИЋ - из Бијељине
ЗДРАВКО ЗГОЊАНИН - из Бијељине
СЛАВИЦА ПЕРИЋ - из Бијељине
НЕНАД РАДЛОВИЂ - из Бијељине
САЛЕМ ЧОРБО - из Бијељине

2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора
ЈУ Центар за културу “Семберија” Бијељина, број: 01111-231/07 од 26.7.2007. године (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 19/07).
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-72/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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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 23. април а2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА
1. За чланове Управног одбора Професионалне
ватрогасне јединице Бијељина, именују се:
1) МИЛИЦА ЛАЗИЋ - из Бијељине
2) СЛАВИША ЈОВАНОВИЋ - из Бијељине

2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Ha основу члана 16. став 1. Закона о систему Рјешење број: 01-111-299/07 од 25.12.2007. године
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 32/07).
број: 68/07), члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
6/05 и 6/06), члана 8. Одлуке о утврђивању критеријума објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
за избор и именовања органа у јавним предузећима
и установама чији је оснивач Скупштина општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
5/03) и члана 9. Одлуке о оснивању Центра за социјални Број: 01-111-74/08
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
рад Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, Датум,
23. 04. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
број: 8/93, 3/06 и 23/07), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 23. априла 2008. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
1. За чланове Управног одбора
социјални рад Бијељина, именују се:

Центра

за

1) МИЛАН ДАКИЋ - из Бијељине
2) ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ - из Бијељине
2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора
Центра за социјални рад број: 01-111-9/08 од 7.2.2008.
године (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
4/08).
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-73/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ 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 23. априла 2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА
“ПОДРИЊЕ” ЈАЊА
1. За чланове Управног одбора Ватрогасног
друштва “Подриње” Јања, именују се:
1)
2)

МАРИЦА БАТИНИЋ - из Јање
МИКО НОВАКОВИЋ - из Љесковца

2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Рјешење број: 01-111-302/07 од 25.12.2007. године
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 32/07).
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

број: 9/08), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 23. априла 2008. године, д о н и ј е л а је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АЕРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-75/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Аграрног фонда општине Бијељина, именују се:
1) ЛАЗАР АВАКУМОВИЋ
2) БОРО ЂОКИЋ
3) СТЕВАН МЕСАРЕВИЋ

Ha основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број:
68/07), члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06)
и члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Аграрног фонда
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 9/08), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 23. априла 2008. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
1. За вршиоца дужности директора Аграрног фонда
општине Бијељина, именује се:
1) ДРАГАН АНЂЕЛИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-79/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-80/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

Ha основу члана 2.15. Изборног закона Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01),
члана 17. став 3. Изборног закона Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/02)
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 23. априла 2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
1. РАЗРЈЕШАВАЈУ се због истека мандата,
дужности чланова Општинске изборне комисије
Бијељина:
1) ЦВИЈЕТА МИТРОВИЋ-СЕКУЛИЋ
2) НАДА ТРБИЋ
3) ДРАГАН ТОМИЋ
4) АИД ХАНУШИЋ

Ha основу члана 18. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број:
68/07), члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и
члана 10. Одлуке о оснивању Аграрног фонда општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,

2. Ово Рјешење ступа на снагу након прибављања
сагласности Централне изборне комисије БиХ, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-80/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

29. 04. 2008.
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
Ha основу члана 24. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
број: 68/07) и члана 35. Статута општине Бијељина општине Бијељина”.
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 23. априла2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА СКУД-а “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-85/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

1. Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора СКУД-а “Семберија” Бијељина:
1)
2)
3)
4)
5)

СЛАВИЦАПЕРИЋ
СЛОБОДАН ПРОДАНОВИЋ
ГОРДАНА ЈАНКОВ
РУЖИЦА ТРИВКОВИЋ
ГОРАН ПЕРКИЋ

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-84/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. 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
(“Службени гласник PC”, број: 41/03), члана 16. 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 23. априла 2008. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СКУД-а
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
СКУД-а “Семберија” Бијељина, именују се:
1) СЛОБОДАН ТРИФКОВИЋ
2) ВЕРА РАШИНАЦ
3) СВЕТЛАНА ГЛИШИЋ

Ha основу члана 24. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07) и члана 35. Статута општине Бијељина
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници општине Бијељина”.
одржаној дана 23. априла 2008. године, д о н и ј е л а је
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
ОРАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА СКУД-а “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-86/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

1. Разрјешавају се дужности чланова Надзорног
одбора СКУД-а “Семберија” Бијељина :
1)
2)
3)

МИРА ЈОШИЛО из Бијељине
НОВКА МИРИЋ из Бијељине
МИЛОРАД ТОДОРОВИЋ из Бијељине

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

Ha основу члана 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,
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Службени гласник Општине Бијељина

6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 23. априла 2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
“БАЊА ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

29. 04. 2008.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-82/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

1. Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора Јавне установе “Бања Дворови” Дворови:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ДРАГАН СПАСОЈЕВИЋ
СЛАВКО ШАКОТИЋ
ЗОРАН РАНКИЋ
САВО САВИЋ
СЛАВКО БАШИЋ
СЛОБОДАН НИКОЛИЋ
СТОЈАНКА ЈОВИЋ

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-81/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. 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
(“Службени гласник PC”, број: 41/03), члана 16. 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 23. априла 2008. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ “БАЊА ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

Ha основу члана 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 сједници
одржаној дана 23. априла 2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “БАЊА ДВОРОВИ”
ДВОРОВИ
1. Разрјешавају се дужности чланова Надзорног
одбора Јавне установе “Бања Дворови” Дворови:

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне установе “Бања Дворови” Дворови, именују се:
1)
2)
3)
4)
5)

ВЛАЈКО ЛУКИЋ
СЛАВКО БАШИЋ
ДРАГАН СПАСОЈЕВИЋ
ЂОЈО ОБРЕНОВИЋ
СЛАВКО ШАКОТИЋ

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-82/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

1) ВЛАЈКО ЛУКИЋ
2) АНЂЕЛКА ЛЕГИНОВИЋ
3) НИНОСЛАВ СПАСОЈЕВИЋ
због укидања Надзорног одбора као органа
управљања по Закону о систему јавних служби
(“Службени гласник PC”, број: 68/07).

Ha основу члана 121. става 1. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. става 1. алинеје

29. 04. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

20. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 23. априла
2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ
СЛУЖБЕНИКА У АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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одржаној дана 23. априла 2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “БАЊА
ДВОРОВИ” ДВОРОВИ И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА СКУД-а “СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА

1. У
Комисију
за
избор
директора
и
чланова Управног одбора ЈУ “Бања Дворови”
У Комисију за спровођење поступка за пријем Дворови и чланова Управног одбора СКУД-а
службеника у Административну службу општине “Семберија” Бијељина, именују се:
Бијељина, на радно мјесто - самосталног стручног
сарадника за урбанизам, по расписаном Јавном конкурсу
1) ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
број: 02-120-47/08 од 04.04.2008. године, именују се:
2) МИХАЈЛО НЕСТОРОВИЋ
I

1.

Биљана Деспотовић - дипл. правник
из Бијељине

2.	 Јован Вуковљак - професор
из Бијељине

3) АМИРА ВОДЕНЧАРЕВИЋ
4)

БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ

5)

БОРО ЂОКИЋ

2. Задатак Комисије за избор је да у складу
са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима у Републици Српској размотри пријаве
4.	 Мирсад Изић - дипл. инг. архитектуре
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором
из Бијељине
кандидата који испуњавају критеријуме за именовање,
по потреби припреми додатне информације о
5. Ђорђе Перић - економиста
кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи
из Бијељине
ранг листе са кандидатима као и предлоге аката за
II
именовање дирекотра и чланова Управног одбора ЈУ
“Бања Дворови” Дворови и чланова Управног одбора
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
СКУД-а “Семберија” Бијељина, на разматрање и
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
доношење аката за избор и именовање.
3.

Томица Стојановић - дипл. инг. саобраћаја
из Бијељине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-77/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-97/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

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

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

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

29. 04. 2008.

VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности, активности
или бити на положају који доводи до сукоба интереса,
у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (“Службени
I
гласник PC”, број: 41/03), Законом о сукобу интереса
Чланова Управног одбора СКУД-а “Семберија” у институцијама власти БиХ (“Службени гласник PC”,
Бијељина У Управни одбор именују се 3 (три) члана из број: 34/02 и 12/04) и Законом о локалној самоуправи
реда оснивача.
(“Службени гласник PC”, број: 101/04, 42/05 и 118/05).

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА

II ОПИС ПОСЛОВА
1. Управни одбор
Управни одбор утврђује пословну политику
установе, доноси Статут, усваја извјештаје о пословању
и годишњи обрачун, одлучује о кориштењу средстава у
складу са законом, доноси Пословник о раду и обавља и
друге послове који су уврђени законом и Статутом.
III МАНДАТ
Чланови Управног одбора из тачке I именују се на
период од 4 (четири) године.
IV СТАТУС
Актом о именовању, чланови Управног не заснивају
радни однос. Чланови Управног одбора остварују
право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама за
рад чланова управних и надзорних одбора у државним
предузећима од локалног интереса (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 3/96, 2/98).
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Општи услови за кандидате из тачке I су:
•
да су старији од 18 година,
•
да нису отпуштени из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду
од три године прије објављивања конкурса,
•
да не служе казну, изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију, и
да нису под оптужбом тог Суда, а да се нису
повиновали налогу да се пријаве пред Судом
(члан IX 1. Устава БиХ),
•
да се против кандидата не води кривични
поступак,
•
да кандидат није осуђиван за кривична дјела
која га чине неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке 1 су:
•
висока (VII степен) или виша (VI степен)
стручна спрема,
•
познавање проблематике у дјелатности којом
се бави СКУД-а “Семберија” Бијељина,
•
познавање садржаја и начина рада органа
управљања.

Кандидати не могу бити лица којасу 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, Увјерење
о држављанству, овјерену копију дипломе,
овјерену копију личне карте, доказ о радном
стажу, Увјерење да се не води кривични
поступак, овјерену изјаву о испуњавању
општих услова из тачке V алинеја 2. и 3.
•
Увјерење да кандидат није осуђиван кандидати који су рођени ван подручја
Републике Српске, лично ће доставити
увјерење. За кандидате рођене у Републици
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија
ће увјерење тражити службним путем од
надлежног Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени.
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 доставити лично или путем поште,
на адресу:
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
бр. 1 са назнаком “Комисији за избор”.
X ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-88/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

29. 04. 2008.
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V СТАТУС
Ha основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
Актом о именовању, чланови Управног не
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и
заснивају
радни однос.
члана 10. a y вези са чланом 3. и 4. Одлуке о утврђивању
Чланови
Управног одбора остварују право на
критријума за избор и именовања органа у јавним
накнаду
у
складу
са Одлуком о накнадама за рад чланова
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
управних
и
надзорних
одбора у државним предузећима
општине (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
од
локалног
интереса
(“Службени гласник општине
5/03), Скупштина општине Бијељина р а с п и с у ј е
Бијељина”, број: 3/96, 2/98).

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА

VI ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

Општи услови за кандидате на мјестима I и II су:
•
да су старији од 18 година,
•
да нису отпуштени из државне службе на
Директора Јавне установе Бања “Дворови”
основу дисциплинске мјере на било којем
Дворови
нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду
од
три године прије објављивања конкурса,
II
•
да не служе казну, изречену од стране
Чланова Управног одбора Јавне установе Бања
Међународног суда за бившу Југославију, и
“Дворови” Дворови У Управни одбор именује се 5 (пет)
да нису под оптужбом тог Суда, а да се нису
чланова из реда оснивача.
повиновали налогу да се пријаве пред Судом
(члан IX 1. Устава БиХ),
III ОПИС ПОСЛОВА
•
да се против кандидата не води кривични
поступак,
1. Директор
•
да кандидат није осуђиван за кривична дјела
која га чине неподобним за вршење дужности.
Директор предлаже пословну политику и
мјере за њено спровођење, организује и усклађује
VII ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
процес рада, заступа и представља Бању “Дворови”,
КАНДИДАТЕ
одређује заступнике, пуномоћнике и друга лица
са посебним овлаштењима, предлаже и спроводи Посебни услови за кандидате из тачке I су:
•
висока (VII степен) или виша (VI степен)
кадровску политику, закључује уговоре у име Бање
стручна спрема,
“Дворови”, информише раднике о укупном пословању
•
најмање три године радног искуства на
Бање “Дворови”, води рачуна о законитости аката
руководним пословима.
и одлука, врши распоређивање радника на основу
акта о систематизацији, одговара за финансијско
пословање Бање “Дворови”, предлаже завршни рачун Посебни услови за кандидате из тачке II су:
•
висока (VII степен) или виша (VI степен)
и план расподјеле добити, доноси акт о унутрашњој
стручна спрема,
микроорганизацији и систематизацији радних мјеста,
•
познавање проблематике у дјелатности којом
врши и друга права и дужности утврђене законима и
се бави ЈУ Бања “Дворови” Дворови,
овим Статутом.
•
познавање садржаја и начина рада органа
управљања.
2. Управни одбор
I

Управни одбор доноси Статут Установе, акт о
унутрашњној макроорганизацији и остале опште акте
Установе, дугорочне и средњорочне планове развоја,
инвестиционе планове и програме, годишње програме
рада и пословања, извјештаје о пословању и годишњем
обрачуну, утврђује пословну политику Установе,
одлучује о расподјели добити и статутарним резервама,
одлучује о другим питањима у складу са законом.
IV МАНДАТ
Директор из тачке I именује се на период од 4
(четири) године.
Чланови Управног одбора из тачке II именују се на
период од 4 (четири) године.

VIII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности, активности
или бити на положају који доводи до сукоба интереса,
у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник PC”, број: 41/03), Законом о сукобу интереса
у институцијама власти БиХ (“Службени гласник PC”,
број: 34/02 и 12/04) и Законом о локалној самоуправи
(“Службени гласник PC”, број: 101/04, 42/05 и 118/05).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
у политичкој странци.
IX ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
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биографију о кретању у служби, Увјерење
о држављанству, овјерену копију дипломе,
овјерену копију личне карте, доказ о радном
стажу, Увјерење да се не води кривични
поступак, овјерену изјаву о испуњавању
општих услова из тачке VI алинеја 2. и 3, а
за кандидате за директора доказ о радном
искуству на руководним пословима и Програм
рада.
Увјерење да кандидат није осуђиван кандидати који су рођени ван подручја
Републике Српске, лично ће доставити
увјерење. За кандидате рођене у Републици
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија
ће увјерење тражити службним путем од
надлежног Центра јавне безбједности.

Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени.
X РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште,
на адресу:
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
бр. 1 са назнаком “Комисији за избор”.
XI ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-89/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

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

29. 04. 2008.

6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 22. априла 2008. године, д о н и ј е л а је

ПЛAH
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ
1. Планом коришћења јавних површина (у даљем
тексту: План), одређују се дијелови јавних површина
на урбаном подручју општине Бијељина предвиђени
за привремено коришћење (заузеће) ради постављања
привремених објеката, уређаја и опреме у сврху
обављања одређених дјелатности, као и постављање
рекламних објеката; намјена и услови за њихово
заузимање, те начин додјеле.
Урбано подручје општине Бијељина према овом
плану дијели се на три зоне према близини центру града.
2. Као јавне површине у смислу тачке 1. овог
Плана сматрају се површине дефинисане чланом 5.
тачка 9. Закона о уређењу простора (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 84/02), чланом 2. Одлуке
о комуналном реду (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 10/03, 6/05 и 23/07).
3. Као привремено коришћење (заузеће) јавних
површина у смислу тачке 1. овог Плана, сматра се
привремено постављање на тим површинама објеката,
уређаја и опреме у сврху обављања одређених
дјелатности прецизираних чланом 75. Одлуке о
комуналном реду на подручју општине Бијељина, као и
постављање рекламних објеката.
4. Као објекти, уређаји и опрема за обављање
дјелатности у смислу тачке 4. сматрају се:
•
киосци (трговке),
•
љетне баште уз угоститељске објекте и
просторе,
•
расхладне витрине,
•
покретне тезге,
•
покретни
столови,
сталци
и
други
импровизовани објекти,
•
столови и уређаји за припрему и продају
кестена, кокица и кукуруза,
•
рингишпили и друга опрема и уређаји за
забавне игре.
5. Рекламним објектима сматрају се:
•
рекламне табле - панои, мурали,
•
рекламни стубови, јарболи,
•
рекламне витрине.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самуправи
(“Службни 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. Услови за привремено коришћење јавних
површина, које се у смислу тачке 1. одређују овим
Планом су:
•
локације објекта,
•
намјена објекта,
•
димензије, изгледи, техничке карактеристике
објекта,

29. 04. 2008.
•
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услови за постављање објекта и за прикључења
на одређене инсталације.

II КОРИШЋЕЊЕ - ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
1. КИОСЦИ
1.1. Услови за постављање киоска одређени су у
прилогу овог Плана под називом: Одлука о коришћењу
јавних површина за постављање привремених
монтажних објеката - киоска и покретних тезги.
1.2. Као дијелови ужег урбаног подручја општине
Бијељина (подијељено у зоне) сматра се простор у
границама које су приказане на прегледној карти која je
y прилогу и саставни дио је овог Плана.
Карта на којој су уцртани дијелови урбаног
подручја града подијељеног у зоне односи се и на јавне
површине за постављање покретних тезги.
1.3. Услови из претходног става су саставни
дио овог плана и подлога за издавање рјешења о
урбанистичкој сагласности за постављање киоска.
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2. ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ ЗА УЛИЧНУ ПРОДАЈУ
2.1. Услови за коришћење јавних површина за
постављање покретних објеката за уличну продају
одређени су Одлуком о коришћењу јавних површина
за постављање привремених монтажних објеката киоска и покретних тезги (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 10/06 и 23/07), у дијелу ужег урбаног
подручја Бијељине. Услови из претходног става
саставни су дио овог Плана и подлога су за издавање
рјешење о одобрењу обављања дјелатности продаје роба
на покретним објектима у смислу члана 40. Правилника
о минималним условима у погледу пословног простора,
киоска, уређаја и опреме за обављање трговинске
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 43/06) и одредаба чланова 75. и 77. Одлуке о
комуналном реду на подручју општине Бијељина.
2.2. Привремене локације које нису обухваћене
Одлуком о коришћењу јавних површина за постављање
привремених монтажних објеката - киоска и покретних
тезги додјељиваће се у складу са Одлуком о комуналном
реду на подручју општине Бијељина.

1.4. Локације киоска, одређене условима из тачке
1.1. су привремене локације, a намјена јавних површина за
постављање киоска је привремена намјена, у смислу члана
74. Закона о уређењу простора (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 84/02).

2.3. Из расхладних витрина може се продавати
фабрички упакован сладолед.

(Члан 38. Правилника о минималним условима
у погледу пословног простора, уређаја и опреме за
обављање трговинских дјелатности - “Службени гласник
Републике Срспке”, број: 43/06).

3. ЉЕТНЕ БАШТЕ
3.1. Привремене локације за љетне баште
додјељиваће се власницима угоститељских објеката.

1.6. Услови за постављање киоска на јавним
површинама који нису обухваћене Одлуком о
коришћењу јавних површина за постављање привремено
монтажних објеката киоска и покретних тезги утврђује
се појединачном урбанистичко-техничким условима.

3.2. Услови и локација за коришћење јавних
површина за постављање љетних башти утврђују се
одобрењем за коришћење, односно заузимање јавне
површине у складу са Одлуком о комуналном реду на
подручју општине Бијељина, а према зонама јавних
површина како слиједи:

2.4. На покретним столовима, столицама, тезгама,
штандовима, пултовима и сл. могу се продавати:
•
књиге, часописи и сличне публикације,
разгледнице, честитке, лутрија, сувенири,
1.5. У киосцима се може обављати дјелатност умјетичне слике (оригинали и репродукције)
трговине на мало следећих производа:
сунчане наочале (без диоптрије),
•
животних намирница и предмета за кућне
•
прехрамбени производи који се припремају на
потребе,
лицу мјеста (кестен, кокице, кукуруз).
•
ситне
индустријске
прехрамбене
робе
намијењене свакодневној потрошњи,
2.5. Услови за постављање покретних тезги испред
•
текстилне конфекције, текстилне и крзнарске
продавница, за продају роба из дјелатности продавнице,
галантерије и трикотаже,
утврђују се одобрењем за заузимање јавне површине у
•
дувана и дуванских прерађевина,
складу са чланом 75. и 77. Одлуке о комуналном реду на
•
љековитог биља,
•
школског и канцеларијског материјала и подручју општине Бијељина.
прибора,
2.6. Услови за постављање покретних тезги за
•
новина, часописа и сличних публикација,
пригодне
продаје (Нова година, 8. март и слично),
•
галантерије, бижутерије, базарске робе и
утврђују се одобрењем за коришћење (заузимање
играчака,
јавних површина у складу са чланом 75. и 77. Одлуке
•
парфимеријских и козметичких производа,
о комуналном реду на подручју општине Бијељина -на
•
филателије и прибора и
Тргу Краља Петра Карађорђевића.
•
цвијећа.
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I ЗОHA
•
Трг Краља Петра
•
ул. Меше Селимовић до аутобуске станице
•
ул. Гаврила Принципа до ул. Доситеја
Обрадовића
•
ул. Милоша Црњанског
•
ул. Змај Јове Јовановића
•
ул. Николе Тесле до раскршћа са ул. Саве
Ковачевића
II ЗОНА
•
ул. Доситеја Обрадовића
•
ул. Гаврила Принципа од ул. Доситеја
Обрадовића до раскрснице са ул. Филипа
Вишњића
•
ул. Светог Саве
•
ул. Карађорђева
•
ул. Кнеза Милоша
•
ул. Нушићева
•
раскршће ул. Николе Тесле и ул. Саве Ковачевића
•
раскршће ул. Његошеве и ул. Мајевичке
•
ул. Мајевичка
III 3ОHA
•
ул. Саве Ковачевића
•
раскршће ул. Николе Тесле и ул. 27. марта
•
ул. Милоша Обилића
•
ул. Сремска
•
ул. Светозара Ћоровића
•
раскршће ул. Мајевичка и ул. Српске
добровољачке гарде
•
ул. Српске добровољачке гарде
•
ул. Српске војске
•
ул. Незнаних јунака
•
ул. Рачанска
•
ул. Трг ђенерала Драже
•
ул. 27. Марта
•
раскршће ул. Светог Саве и ул. Незнаних
јунака
•
Јања и Дворови.
4. ЗАБАВНЕ РАДЊЕ

7.

29. 04. 2008.
РЕКЛАМНИ ОБЈЕКТИ

7.1. Услови и локације за постављање рекламних
табли - паноа, рекламних стубова, јарбола и других
рекламних објеката утврђују се у складу са Одлуком о
комуналном реду и у складу са урбанистичко-техничким
условима уколико се постављају рекламни панои
површине веће од 15 м2.
7.2. Услови за постављање рекламних паноа за
оглашавање културних, спортских и др. манифестација,
као и за политичко оглашавање у вријеме избора,
утврђује се одобрењем за кориштење јавне површине.
7.3. Услови за постављање рекламних витрина
испред пословних простора утврђује се одобрењем за
кориштење јавне површине су у складу са Одлуком о
комуналном реду на подручју општине Бијељина.
III НАЧИН ДОДЈЕЛЕ
1. Привремене локације за заузимање јавних
површина додјељују се:
•
по захтјеву странке одобрењем за заузеће јавне
површине у складу са Одлуком о комуналном
реду на подручју општине Бијељина,
•
јавним оглашавањем.
2. Додјела по захтјеву странке
2.1. Власницима киоска који се постављају на
јавним површинама које су изван површина предвиђених
мапом јавних површина за постављање привремених
монтажних објеката - киоска и покретних тезги, односно
на привременим локацијама утврђеним појединачним
урбанистичко-техничким условима.
2.2. Власницима угоститељских
постављање љетних башти.

објеката

за

2.3. Власницима продавница за постављање
покретних објеката испред продавница за продају роба
из дјелатности продавнице.

4.1. Локације и услови за постављање: циркуских
шатри, рингишпила и друге опреме и уређаја за
2.4. Власницима циркуса и других забавних
забавне игре, утврђују се појединачним урбанистичкорадњи.
техничким условима.
4.2. Коришћење (заузеће) јавних површина са
изнајмљивање дјечијих аутића, бицикла и сличних
средстава на механички или електрични погон може
се одобрити на предвиђеним површинама (Трг Краља
Петра Карађорђевића и дио градског парка предвиђеног
за те намјене), без посебних урбанистичко-техничких
услова.

2.5. За заузеће јавних површина за културноспортске, промотивне и друге манифестације, као и за
политичко оглашавање у вријеме избора.

5. Коришћење јавних површина за одржавање
манифестација комерцијалног карактера.

3.1. Додјела јавних површина на кориштење путем
јавног оглашавања врши се у свим случајевима који
нису предвиђени у тачкама додјеле на основу захтјева
странки.

6. Коришћење јавних површина за одржавање
манифестација некомерцијалног карактера.

2.6. За постављање рекламних паноа.
3. Додјелајавним оглашавањем
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3.2. Додјелајавних површина путем
оглашавања може бити:
•
према критеријуму највише цијене,
•
према критеријуму бодовања.

јавног

3.3. Правила за провођење јавног оглашавања
Одлуку о расписивању јавног оглашавања за
додјелу локација за заузимање јавних површина доноси
Начелник општине.
Јавно оглашавање проводи комисија коју именује
Начелник из реда радника Административне службе.
Текст огласа утврђује комисија.
Текст огласа мора бити објављен у једном од
дневних листова и на огласној табли Општинске
управе. Обавијест о огласу може се објавити и у другим
средствима јавног информисања и на други начин.
Додјела јавних површина на привремено
кориштење обавља се путем прибављања писмених
понуда. Понуде се подносе непосредно или
препорученом пошиљком у затвореним омотима под
шифром или именом понуђача. Уз понуду се мора
приложити доказ о положеној кауцији, a no потреби и
пуномоћ.
На сваком омоту који садржи понуду мора бити
означен дан и час приспјећа понуде.
Резултат јавног надметања утврђује комисија
закључком. Закључак о разултатима огласа доставља се
препорученом пошиљком свим учесницима у року од
осам дана од дана закључења огласа, односно конкурса
и објављује се на огласној табли општине Бијељина.
Учесник јавног надметања има право да у року од осам
дана од пријема закључка уложи приговор Начелнику
општине Бијељина.
Приговор се подноси у писменој форми преко
комисије.
Приговор са приједлогом да се усвоји, односно
одбије се образложењем комисија је дужна доставити
Начелнику општине ради доношења коначне одлуке,
најкасније у року од осам дана од дана подношења
приговора.
3.4. Додјела према критеријуму највише цијене.
Редослијед првенства на јавном оглашавању за додјелу
привремене локације одређује се према висини понуђеног
износа.
Ако су два или више учесника у јавном оглашавању
понудили исти највиши износ, првенство има онај
понуђач чија је понуда раније приспјела.
Ако за наведену локацију након проведеног
поступка јавног оглашавања нема заинтересованих лица,
иста се може додијелити непосредном погодбом путем
подношења захтјева за додјелу.
4. Додјела према критеријуму бодовања
Редослијед првенства за додјелу локације одређује
се примјеном слиједећих критерија:
1. Статус носиоца одређених права по Закону о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
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бораца:
а) Статус члана породице погинулог борца - 300 бодова
б) статус војног инвалида:
I категорија 120 бодова
II категорија 100 бодова
III категорија 80 бодова
IV категорија 70 бодова
V категорија 60 бодова
VI категорија 50 бодова
VII категорија 40 бодова
VIII категорија 30 бодова
IX категорија 20 бодова
X категорија 10 бодова
ц) Статус корисника додатка за његу и помоћ:
I степена 60 бодова
II степена 50 бодова
III степена 40 бодова
г) Статус борца послије 17.08.1990. године 0,1 бод за
сваки дан учешћа у рату.
д) статус инвалида цивилне жртве рата
ђ) статус инвалида рада
е) статус цивилног инвалида.
Број бодова за инвалиде под д, ђ. и е. идентичан је
броју бодова за категорије под ставком б. (статус војних
инвалида).
Редослијед првенства на огласу утврђује се
сабирањем бодова. Ако два или више учесника огласа
имају једнак број бодова, предност међу њима има онај
који има статус члана породице погинулог борца.
Ако се примјеном претходног става не може
одредити редослијед, предност има учесник који има
статус ратног војног инвалида, а ако више учесника
има тај статус, онај који је сврстан у вишу категорију
инвалидитета. Ако се ни примјеном претходног става не
може одредити редослијед, предност има учесник који
има статус борца послије 17.08.1990. године, а ако више
учесника има тај статус - онај који има дуже вријеме
учешћа у рату.
IV
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-370-533/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Ha основу члана 10. Одлуке о стипендирању и
награђивању ученика и студената (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 14/06) и члана 36. Правилника
о критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и
награђивање ученика и наставника (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 21/06 и 27/07) Начелник
општине Бијељина д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ
РАДА У НАСТАВНОЈ 2007/08. ГОДИНИ
I
У наставној 2007/2008. години из буџета општине
Бијељина финансираће се израда мастер рада Димитрија
Ћеранића, дипломираног правника из Бијељине, под
називом :
“ Рушљивост завјештања због повреде облика “.

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова:
Одводња атмосферских вода са раскрснице у
Великој Обарској
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 10.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у
водоводну и електро мрежу , број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 821 600.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
V

II
Израда мастер рада финансираће се једнократним
новчаним износом од 1.500,00 KM.

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана закључивања уговора, а крајњи рок
завршетка је 20 радних дана од дана увођења у посао.

III

VI

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-9/08
Бијељина,
Датум, 17. 04. 2008. године

29. 04. 2008.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -45/08

Број: 02-404-129/08
Бијељина,
Датум, 22. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72.3акона о локалној самоуправи(
“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 ) и
бројем: СКП - 45/08
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
I

29. 04. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

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. СКП -10( 3 лота)/08
I
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VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-130/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 11., став 4.тачка а), подтачка
3. Закона о јавним набавкама БиХ и члана 49. Закона
о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и
запошљавању инвалида PC („Сл.гласник РС”бр.98/04),
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 10( 3 лота)/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Уређење
излазно-улазних путних праваца и обале канала
Дашница на подручју града Бијељине (кошење и
чишћење дна канала), кошење амброзије и одржавање
градског парка
Лот 1: Уређење излазно-улазних путних праваца
и обале канала Дашница на подручју града Бијељине(
кошење и чишћење дна канала)
Лот 2: Кошење амброзије на подручју општине
Бијељина
Лот 3: Одржавање градског парка (кошење и
гребање лишћа)

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 ОП- 29/08
I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава набавци, а која се односи на јавну набавку услуга:
за реализацију јавне набавке је за лот 1:40.000,00 KM, за ”Услуге повезивања зграде општине Бијељина и мјесних
лот 2:50.000,00 KM и за лот 3: 80.000,00 KM.
канцеларија у јединствену рачунарску мрежу у 2008.
и 2009. години а, сходно Закону о јавним набавкама,
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска понуде је доставио понуђач:
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170,
1. ДОО ”Дасто семтел” Бијељина
економски код: 613 300.
II
IV
Након разматрања приспјеле понуде установљено
За предметну јавну набавку спровешће се је да иста испуњава услове из тендерске документације.
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о Након извршеног поступка врједновања, а на основу
набавци.
критеријума -најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде оцјењено је да је најповољнији понуђач:
V
III

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана закључивања уговора, a крајњи рок
завршетка је до краја године.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.

1. ДОО ”Дасто семтел“ Бијељина
= 29. 975,40 KM
III
Против ове одлуке дозвољен је приговор у року
од пет дана од дана пријема исте. Приговор се подноси
Начелнику општине.
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IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-79/08
Бијељина,
Датум, 17. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

29. 04. 2008.

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: 02-404-100/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
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
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
самоуправи
(“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
Начелник општине д о н о с и :
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
ОДЛУКУ
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
Начелник општине д о н о с и :

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ДД-24-24-аЗ/07
I

У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на набавку непредвиђених радова: Облагање
степеница и пода гранитним плочама на Центру за
високо образовање у Бијељини (Анекс III Уговора бр.
02-054-60/03 од 17.07.2003. године), понуду је доставио:
1. ДОО „ПЕРИЋ” Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,
те је након извршених преговора утврђено да је
најповољнији понуђач:
ДОО “ПЕРИЋ” БИЈЕЉИНА,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
97.887,71 KM
IV
Против ове одлуке кандидат - понуђач има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-16/08
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку услуга: Редовно
одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на
подручју општине Бијељина до 01.04.2009. године,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1.

ДОО „К-Инел” Сарајево
=54.455,31 KM
2.	 ДОО „Спарк” Бијељина
=53.655,03 KM
3. ДОО „Телефонија Видаковић” Добој
=41.105,61 KM
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају услове из тендерске документације,
те је након извршеног вредновања утврђено да је
најповољнији понуђач:
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ДОО “ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ” ДОБОЈ,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
41.105,61 KM
III
Против ове одлуке кандидати - понуђачи 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.

3.
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ДОО „Комуникатор” Нови Сад
=23.640,00 KM
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају услове из тендерске документације,
те је након извршеног вредновања утврђено да је
најповољнији понуђач:
ДОО “ПРОФИЛ” БЕОГРАД,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
18.700,00 KM

IV

III

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

Против ове одлуке кандидати - понуђачи има
право да поднесе писмени приговор у року од пет дана
од дана пријема исте.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-104/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Приговор се подноси Начелнику општине,
писмено, 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”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-97/08
Бијељина,
Датум, 23. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05),
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 РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број КН-н-01/08
I

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 :

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку услуга: Испитивање
ставова грађана општине Бијељина о тренутном стању
у општини, као и жељсним правцима развоја Бијељине,
понуде су доставили следећи понуђачи:

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА БР.
ДД-24-24-аЗ/07 бр.02-404-100/08 од 27.03.2008.
године

1.

ДОО „Медиа хаус” Београд
=24.380,00 KM
2.	 ДОО „Профил” Београд
=18.700,00 KM

I
Члан III се мијења и то:
Умјесто „Предвиђени максимални износ БРУТО
средстава за реализацију јавне набавке је 85.000,00 KM
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односно НЕТО 72.649,57 KM” стајаће „Предвиђени
максимални износ БРУТО средстава за реализацију
јавне набавке је 98.000,00 KM односно НЕТО 83.760,68
KM”
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за друштвене дјелатности.
Члан 3.

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

У омладински регистар општине, у складу са
законом,уписују се омладинске организације:
1. које дјелују на територији општине Бијељина,
2. које имају статус републичке омладинске
организације.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 4.

II

Број: 02-404-100/08
Бијељина,
Датум, 27. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

У омладински регистар општине, у складу
са законом , не могу се регистровати омладинске
организације под истим именом у истом мјесту.

II - ОМЛАДИНСКИ РЕГИСТАР
1.Јавност регистра
Члан 5.

Ha основу члана 89. Закона о омладинском
организовању (“Службени гласник Републике Српске
број 98/04) и члана 51.Статута ( Службени гласник
општине Бијељина број 5/5 и 6/6 ),Начелник општине
Бијељина, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УПИСУ У РЕГИСТАР ОМЛАДИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ОБЛИКА
ОМЛАДИНСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА У
ОПШТИНИ БИЈЕЉИНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Садржај Правилника
Члан 1.
Овим правилником прописује се облик и садржај
регистра омладинских организација и других облика
омладинског организовања у општини Бијељина,
начин вођења регистра ,као и начин и услови уписа
у регистар омладинских организација које имају
сједиште на подручју општине Бијељина.
Члан 2.

Омладински регистар је јаван.
Свако лице има право увида у податке уписане
у омладински регистар и збирку исправа прописаних
овим правилником, осим увида у личне податке
оснивача и лица овлашћених за заступање омладинске
организације.
Увид у омладински регистар и збирку исправа
обавља се уз присуство лица задуженог за вођење
регистра.
Преписивање података из збирке исправа може се
изузетно допустити лицу које има правни интерес
2. Вођење омладинског регистра
Члан 6.
Омладински регистар води Одјељење за друштвене
дјелатности ,компјутерски и у писаном облику.
Под писаним обликом вођења омладинског
регистра подразумијева се упис омладинских
организација у тврдо коричену књигу формата А4 ,на
чијој се насловној страни ци уписује назив : Општина
Бијељина ,Начелник општине ,Административна служба,
Одјељење за друштвене дјелатности и ознака књиге
:Регистар омладинских организација и других облика
омладинског организовања општине Бијељина.
Уз омладински регистар води се збирка исправа у
писаном облику.
Члан 7.

Омладински регистар се састоји од регистарских
листова у које се уписује:редни број,регистарски број
Омладинске ораганизације стичу својство правног
и датум уписа; назив и скраћени назив омладинске
лица уписом у регистар који води основни суд у
организације; датум оснивања,сједиште и телефон
Бијељини( у даљем тексту: судски регистар) , односно
омладинске организације; подручје дјеловања;циљеви
надлежни орган општине.
оснивања омладинске организације;стручни кадар;
Омладинске организације уписују се и у Регистар
лице овлашћено за заступање и престављање; извори
омладинских организација и других облика омладинског
средстава; јединствени индентификациони број ( ЈИБ );
организовања (у даљем тексту :омладински регистар),
број и датум уписа акта у судски регистар ; број и датум
који води Административна служба општине- Одјељење
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уписа акта у омладински регистар и напомена.
Изглед регистарског листа утврђен је у Образцу
број 1,који је саставни дио овог правилника.
Сваки регистарски уложак се обиљежава посебним
бројем под којим се води омладинска организација.
Прије почетка уписивања на унутрашњој насловној
страни омладинског регистра овјерава се број стране и
означава датум овјере.
Овјера се потврђује печатом надлежног одјељења
и потписом овлашћеног лица.
3. Доношење рјешења и регистарски
број омладинске организације
Члан 8.
На основу захтјева омладинске организације
,Одјељење за друштвене дјелатности доноси рјешење.
Рјешење о упису у омладински регистар садржи
регистарски број, као и податке из члана 7 , став 1 овог
правилника
Члан 9.
Једној омладинској организацији се не може
додјељивати више регистарских бројева.
Члан 10.
Регистарски број омладинске организације је број
који се додјељује омладинској организацији приликом
уписа у омладински регистар.
Једном додјељен омладинским организацијама ,
регистарски број се не мјења, нити се након престанка
рада омладинске организације додјељује некој другој
омладинској организацији.
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Члан 13.

Захтјев за упис у омладински регистар предаје
се Одјељењу за друштвене дјелатности,након уписа
омладинске организације у регистар који води основни
суд у Бијељини.
Овлашћено лице оснивача дужно је да уз захтјев
приложи све доказе који су наведени у захтјеву, и
то:оснивачки акт или уговор о оснивању, статут,
јединствени индентификациони број и рјешење о упису
у судски регистар.
Прилози се подносе у препису.
Члан 14.
Захтјев за упис у омладински регистар потписује
лице које овласте оснивачи на оснивачкој скупштини.
6. Упис промјена у омладински регистар
Члан 15.
Омладинске организације пријављују промјену
статута, назива, сједишта ,циљева и дјелатности,
имена овлашћених лица за заступање и престанак рада
омладинске организације на Обрасцу број 2, који носи
назив: Захтјев за промјену у омладинском регистру.
Подносилац захтјева дужан је да приложи све
доказе који су наведени у захтјеву и тозаписник о
раду скупштине,одлуке о промјенама статута,нови
или измјењени статут, судско рјешење о извршеним
измјенама и допунама.
Одјељење за друштвене дјелатности врши упис
промјена наведених у ставу 1. овог члана и о томе издаје
рјешење

4. Садржај регистарског броја

Ш-БРИСАЊЕ ИЗ ОМЛАДИСНКОГ
РЕГИСТРА

Члан 11.

Члан 16.

Регистарски број омладинске организације садржи
:број организационе јединице надлежне општине
,класификациони број, редни број и годину.
Редни број се одређује према редоследу отварања
регистарског улошка, почевши од 01.

Брисање омладинске организације из омладинског
регистра врши се прецртавањем података у омладинском
регистру двјема паралелним дијагоналним линијама,тако
да уписани подаци остану видљиви,а у одговарајућој
рубрици унесу се подаци о престанку,односно забрани
рада,називу органа који је донио рјешење и број и датум
тог рјешења.

Члан 12.

Збирка исправа води се за сваку омладинску
IV-ЧУВАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ РЕГИСТРА
организацију уписану у омладински регистар.
На омоту збирке исправа уписује се назив
И ЗБИРКА ИСПРАВА
омладинске организације и и њен регистарски број под
којим је упис обављен.
Члан 17.
Збирка исправа садржи; захтјев за упис у
омладински регистар, односно за упис промјена, овјерен
Збирке исправа прописане овим правилником
оснивачки акт или уговор о удруживању, овјерен статут, сматрају се исправама трајне вредности.
односно измјене и допуне статута, рјешење о упису у
Подаци уписани у омладински регистар вођени
судски регистар.
комјутерскиједном седмично уписују се у омладински
регистар који се води у писаном облику као сигурносна
5. 3ахтјев за упис у омладински регистар
копија,на начин утврђен у члану 6. овог правилника .
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Лице овлашћено за вођење омладинског регистра
дужно је да чува регистар и збирку исправа како би их
заштитило од злоупотребе, оштећења и уништења

VI-ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Захтјеви и документација из овог правилника
подносе се Одјељењу за друштвене дјелатности у једном
примјерку.
Образци се попуњавају читко ,штампаним
словима.
Подаци који су уписани у образац морају бити
истовјетни с одредбама статута, одлукама, односно
закључцима органа омладинске организације на коју се
подаци односе.
Члан 19.
Постојеће омладинске организације које су
регистроване у складу са Законом о удружењима и
фондацијама (“Службени гласник Републике Српске“,
број 52/01) дужне су да изврше упис у омладински
регистарстар у складу са Законом о омладинском
организовању (“Службени гласник Републике Српске“
број 98/04) и овим правилником у року од 90 дана од
дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 20.
Обрасци из чл. 7. и 14. су саставни дио овог
правилника.
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-4/08
Бијељина,
Датум, 29. 04. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

29. 04. 2008.

На основу рјешења број 02/3-372-23/08-143 од
15. 04. 2008. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 143 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “Сергеја Јесењина 21” Ул.
Сергеја Јесењина 21 бр: 21, БИЈЕЉИНА са сљедећим
подацима: Назив и сједиште: Заједница етажних
власника зграде “Ул. Сергеја Јесењина бр: 21” Ул. Сергеја
Јесењина бр: 21, Бијељина
Оснивачи: 27 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступа: Гавриловић Дивка, прeдcједник Управног
одбора зајeдницe, самостално и без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-23/08-143		
Бијељина,
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 15. 04. 2007. године
Цамић Изет с. р.

29. 04. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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