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22. новембар 2006. ГОДИНЕ

БРОЈ 24/2006

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04
и 19/05) и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласникРС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова (“ Сл. гласник општине Бијељина “, број: 5/05),
Начелник општине д о н о с и

Комисија за вођење преговарачког процеса и
давање препоруке за закључивање анекса уговора ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. СКП - 19-1/ 06

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

Члан 1.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП
-19-1/06.
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка вишка радова: Анекс
главном Уговору број: 02.370-396/06 од 04.05.2006.
године, а који се односе на радове на пословима
уређења излазно - улазних путних праваца и обале
канала Дашница у грдском подручју.

Члан 7.

Члан 8.

Број: 02-370-286/06		
Бијељина, 		
Датум, 17.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05 и 92/05 ) и члана 30. Правилника о поступку
набавке роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл.
гласник Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник
општине д о н о с и

Укупна вриједност вишка радова је испод 50% од
вриједности основног уговора.

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ППП - 06/06

Члан 4.

Члан 1.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 25.11.2006.године, а завршетак радова има се обавити
у року од мјесец дана од дана потписивања анекса.

На објављени јавни тендер за набавку радова а
који се односи на радове изградње бетонског цјевастог
пропуста 0 1200 мм са жабљим поклопцем NP 6 DN1200 у Јањи, бр. ППП - 06/06, пријавили су се следећи
понуђачи:

Члан 3.

Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Финансирање комуналне
дјелатности, конто: 681 440, позиција 53.

1. ДОО “Хигра” Бијељина,
2. ДОО “Хидроинжењеринг” Дервента
3. ДОО “ГП Томић” Бијељина

Члан 6.

Члан 2.

Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без
објављивања обавјештења о набавци.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде,

Број 24 - Страна 534

Службени гласник Општине Бијељина

те је након извршеног поступка вредновања, оцијењено
да је најповољнији понуђач за услуге из претходног
члана:
ДОО “ХИГРА” БИЈЕЉИНА

22. 11. 2006.

1. ДОО “Гис инжењеринг”, Брчко,
2. ДОО “Церовац” Агенција за непокретности
“Георад”, Требиње
3. ДОО “Геопут” Бања Лука,
4. ДОО “Геоматик” Бијељина

Члан 3.

Члан 2.

Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму-најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из отвореног поступка испуњавају све
приспјеле понуде, те је након извршеног поступка
врједновања, оцијењено да је најповољнији понуђач за
услуге из претходног члана:
ДОО “ГИС ИНЖЕЊЕРИНГ”, БРЧКО

Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1118/06		
Бијељина, 		
Датум, 21.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05 и 92/05 ) и члана 30. Правилника о поступку
набавке роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл.
гласник Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник
општине д о н о с и

Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатим критеријумима и то:
-		 Понуђена цијена......................................... 30 бодова
-		 Специфично искуство извођача на истим или
сличним пословима .................................... 20 бодова
-		 Квалификациона структура и број стално
запослених радника................................... 10 бодова
-		 Услови и начин плаћања........................... 10 бодова
-		 Рок одржавања информационог система .. 10 бодова
-		 Рок испоруке информационог система... 10 бодова
-		 Рок за унос нових и ажурирање постојећих
података...................................................... 5 бодова
-		 Рок за снимање нових објеката................ 5 бодова
Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе писмени приговор у року од пет
дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ПУ - 08/06

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

Члан 1.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

На објављени јавни тендер за набавку услуга а
који се односе на услуге Израде информационог система
са прикупљањем и уносом података у базу за потребе
обрачуна накнаде за кориштење градског грађевинског
земљишта у Бијељини, бр. ПУ-08/06, пријавили су се
следећи понуђачи:

Члан 5.

Број: 02-475-33/06		
Бијељина, 		
Датум, 20.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05), и члана 30. Правилника о

22. 11. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

поступку набавке робе, вршења услуга и уступања
радова (“Службени гласник општине Бијељина”, бр.
05/05) Начелник општине Бијељина, на приједлог
Комисије за избор најповољнијег понуђача д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ПУ 07/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
На објављени јавни конкурс - јавну набавку
бр. ПУ 07/06 у предмету набавке услуга за потребе
Административне службе општине Бијељина Одјељења за просторно уређење и то:
- Измјене и допуне Просторног и Регулационих
планова на подручју општине Бијељина
Лот 1 - Израда измјене и допуне Просторног плана
општине Бијељина
Лот 2 - Израда Регулационог плана “Гвоздевић”
Бијељина
Лот 3 - Израда Регулационог плана “Галац”
Бијељина
пријавили су се следећи понуђачи:
Лот 1- Израда измјене и допуне Просторног плана
општине Бијељини
1. Урбанистички завод РС АД Бања Лука
2. АД “Пројект” Бања Лука
3. ДОО “Завод за урбанизам и пројектовање”
Бијељина
Лот 2 - Израда Регулационог плана “Гвоздевић”
Бијељина
1. АД “Добојинвест”Добој
2. Урбанистички завод РС АД Бања Лука
3. АД “Пројект” Бања Лука
4. ДОО “Заеод за урбанизам и пројектовање”
Бијељина
5. ДОО “Геопут” Бања Лука
Лот 3 - Израда Регулационог плана “Галац”
Бијељина
1. АД “Добојинвест”Добој
2. Урбанистички завод РС АД Бања Лука
3. АД “Пројект” Бања Лука
4. ДОО “Завод за урбанизам и пројектовање”
Бијељина
5. ДОО “Геопут “ Бања Лука
Након отварања понуда са општим дијелом
тендерске документације установљено је да следећи
понуђачи испуњавају опште услове:
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1. АД “Пројект” Бања Лука
2. ДОО “Завод за урбанизам и пројектовање”
Бијељина
Члан 2
Након разматрања пријава које испуњавају услове
јавног конкурса а на основу критеријума - економски
најповољнија понуда у смислу ниже наведених
критеријума :
- понуђена цијена
- рок израде документације
- услови и начин плаћања
оцијењено је даје најповољнији понуђач за:
Лот 1 - Израда измјене и допуне Просторног
плана општине Бијељини ДОО “Завод за урбанизам и
пројектовање” Бијељина
Напомена: Иако је број примљених прихватљивих
понуда мањи од три, уговорни орган је приступио
додјељивању уговора понуђачу чијаје понуда
задовољила критеријуме наведене у захтјеву за
достављање понуда, искључиво из разлогајерје сматрао
даје испуњен услов стварне конкуренције (за предметне
услуге уговорни урганје већједном поништио поступак
набавке).
Прекида се поступак додјеле уговора за услуге из
тачке:
Лот 2 - Израда Регулационог плана “Гвоздевић”
Бијељина
Лот 3 - Израда Регулационог плана “Галац”
Бијељина
због тога што је број примљених прихватљивих
понуда мањи од три и не осигурава стварну
конкуренцију за конкретни уговор.
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцјењен је као
најуспјешнији из разлога понуђене цијене, рока израде
документације и услова и начина плаћања.
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
који није изабран има право поднијети писмени
приговор у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-68/06		
Бијељина, 		
Датум, 08.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05 и 92/05) Начелник општине, на
приједлог Комисије за набавке, д о н о с и
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О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ОБИЗ - 05/06
Члан 1.
Прекида се поступак јавне набавке радова
на изградњи породичног стамбеног објекта Симић
Радинке, (супруге умрлог РВИ) у Батковићу, по тендеру
бр. ОБИЗ - 05/06, због тога што ниједна понуда није
достављена у одређеном крајњем року.

22. 11. 2006.
Члан 3.

Ова Одлука примјењује се од дана доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику БиХ” и “Службеном
гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-363-68/06		
Бијељина, 		
Датум, 07.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1095/06		
Бијељина, 		
Датум, 14.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. став 1. тачка ц) Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04 и 19/05), Начелник општине,
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у поступку јавне набавке број СКП-40/06
Члан 1.

На основу члана 12. став 1. тачка б, подтачка
4., Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
( “Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05
и 92/05 ) у предмету јавне набавке услуга - Измјене и
допуне Просторног и Регулационих планова на подручју
општине Бијељина, Начелник општине, на приједлог
Комисије за набавке, д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ПУ - 07/06
Члан 1.
Прекида се поступак јавне набавке услуга бр. ПУ07/06 - Измјене и допуне Просторног и Регулационих
планова на подручју општине Бијељина, и то услуге из
тачке:
- Лот 2 Израда Регулационог плана “Гвоздевић”
Бијељина
- Лот 3
Израда Регулационог плана “Галац”
Бијељина
због тога што је број примљених прихватљивих
понуда мањи од три и не осигурава стварну
конкуренцију за конкретни уговор.
Члан 2.
Поступак се прекида до 30.11.2006. године и
исти ће се наставити након поновног оглашавања у
“Службеном гласнику БиХ”.

Обуставља се поступак јавне набавке радова
реконструкције и модернизације путева и улица на
подручју општине Бијељина број СКП-40/06, а који се
односе на лотове:
Лот 1.
Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице Владике Николаја
у МЗ Вељко Лукић Курјак, дужине 370,00 m,
Лот 2.
Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Мачванске улице
у МЗ Вељко Лукић Курјак, дужине 120,00 + 65 m,
Лот 3.
Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице Кнез Иво од Семберије
у МЗ Соколски дом, дужине 52,00 m,
Лот 4.
Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању Улице Стефана Немање,
у МЗ Вук Караџић, ЈЈужине 680,00 m,
Лот 5. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице Милована Глишића (кружни
сокак)
у МЗ Вук Караџић, дужине 400,00 m,
Лот 6. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице Раје Банчића
у МЗ Дашница, дужине 90,00 m,
Лот 7. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице Васка Попе
у МЗ Дашница, дужине 400,00 m,

22. 11. 2006.
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Лот 8. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању дијела Улице ДушанаРадовића
у МЗ Вељко Лукић Курјак, дужине 700,00 m,
Лот 10. Уговор о извођењу радова на асфалтирању
школског - спортског игралишта
у МЗ Д.Чађавица (42 х 22) - 924 м2
Лот 11. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута
у МЗ Дворови, дужине 1.100,0 m,
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На основу члана 12. став 1. тачка ц) Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04 и 19/05), Начелник општине,
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у поступку јавне набавке број СКП-49/06
Члан 1.

Лот 12. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута
у МЗ Обарска (засеок Буцак), дужине 650,00 m,

Обуставља се поступак јавне набавке радова
реконструкције и модернизације путева и улица на
подручју општине Бијељина број СКП-49/06 због
одустајања од планиране набавке.

Лот 13. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута
у МЗ Обарска (засеок Пољане), дужине 620,00 m,

Члан 2.

Лот 15. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању локалног пута Л-52
у МЗ Ченгић, дужине 3.800,00 m,
Лот 17. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута
у МЗ Обријеж, дужине 660,00 m,
Лот 18. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута
у МЗ Модран, дужине 700,00 m,
Лот 19. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута,
у МЗ С.Драгаљевац, дужине 1.250,00 m,
Лот 20. Уговор о субвенционирању радова на
асфалтирању некатегорисаног пута,
у МЗ Суво Поље, дужине 2.000,00 m,
због одустајања од планиране набавке.
Члан 2.
Одустајање од набавке из члана 1. ове одлуке
настало је због недостатка средстава на буџетској
ставци предвиђеној за ту врсту послова.

Одустајање од набавке из члана 1. ове одлуке
настало је због недостатка средстава на буџетској
ставци предвиђеној за ту врсту послова.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику БиХ” и “
Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-894/06		
Бијељина, 		
Датум, 10.11.2006. 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 28. Правилника о критеријумима
и поступку за стипендирање студената и ученика,
финансирање научно-истраживачког рада и награђивање
ученика и наставника (“Службени гласник општине
Бијељина “, број: 21 //06), Начелник општине Бијељина,
дана 7. новембра 2006. године, д о н и о ј е

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ У НАСТАВНОЈ
2006/2007. ГОДИНИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Члан 3.

Број: 02-370-780/06		
Бијељина, 		
Датум, 10.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

У Комисију за провођење поступка одабира
научно-истраживачких радова који ће се финансирати
из буџета општине Бијељина у наставној 2006/2007.
години именују се :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Службени гласник Општине Бијељина

доцент др, Владо Симеуновић, предсједник,
Славица Радић , члан,
Мирјана Симић, члан,
Рада Перић, члан,
мр Наталија Перић, члан,
проф.др Драгутин Мировић, члан,
проф др. Петар О Дмитровић, члан.
II

Послове секретара Комисије обављаће Александар
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове
образовања, науке и културе у Административној
служби општине Бијељина.
III
Задатак Комисије је да Начелнику општине
предложи врсту и структуру научно-истраживачких
радова који ће се финансирати из буџета општине
Бијељина у текућој наставној години, изврши пријем
и преглед приспјелих пријава на јавни конкурс и на
основу Правилника о критеријумима и поступку за
стипендирање студената и ученика, финансирање
научно-истраживачког рада и награђивање ученика
и наставника предложи Начелнику општине научноистраживачке радове који ће се финансирати у наставној
2006/2007. години.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-343/06		
Бијељина, 		
Датум, 07.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/5 и
6/6) и члана 6. Правилника о критеријумима и поступку
за стипендирање студената и ученика, финансирање
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и
наставника (“Службени гласник општине Бијељина”,
број 21/06). Начелник општине Бијељина, дана 7.
новембра 2006.године, д о н и о ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У
НАСТАВНОЈ 2006/2007 ГОДИНИ
I
У Комисију за додјелу студентских стипендија у
настаљвној 2006/2007 години именују се:

22. 11. 2006.

1. Љиљана Матић, предсједник,
2. мр Татјана Вујић, члан и
3. Славица Лукић, члан .
II
Послове секретара Комисије обављаће Александар
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове
образовања, науке и културе у Административној
служби општине Бијељина.
III
Задатак Комисије је да изврши пријем преглед
пријава за додјелу студентских стипендија, утврди
ранг-листу кандидата и у складу са Правилником о
критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и
награђивање ученика и наставника Начелнику општине
поднесе приједлог за додјелу студентских стипендија.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-342/06		
Бијељина, 		
Датум, 07.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4.став 1. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената (“Службени гласник
општине Бијељина”,број : 14/06) и члана 2. Правилника
о критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и
награђивање ученика и наставника (“Службени гласник
општине Бијељина”, број:21/06), Начелник општине
Бијељина, дана 21. новембра 2006. године, д о н и о
ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ
СТУДЕНАТА КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У
НАСТАВНОЈ 2006/2007. ГОДИНИ
I
У наставној 2006/2007. години општина Бијељина
ће стипендирати 20(двадесет) редовних студената III
и IV године филозофског факултета. права, економије
и осталих факултета друштвених и природних наука
који су током студирања постигли најмању просјечну
оцјену 8.00 и III, IV, V и VI године факултета техничких
наука, технологије, информатике, медицине, фармације,
стоматологије и ветерине који су током студирања
постигли најмању просјечну оцјену 7,50.

22. 11. 2006.
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II

IV

У наставној 2006/2007. години стипендираће се
следеће врсте занимања:

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

1. Професор њемачког језика и књижевности (1
студент)
2. Професор енглеског језика и књижевности (1
студент)
3. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
рачунарство (2 студента)
4. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука (3 студента)
5. Студенти техничких наука,технологије, информатике, медицине, фармације, стоматологије и ветерине
(3 студента)
6. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних наука који су дјеца погинулих бораца ВРС (2
студента)
6. Студенти техничких наука,технологије, информатике, медицине, фармације, стоматологије и ветерине
који су дјеца погинулих бораца ВРС (3 студента)
7. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и
природних наука који припадају мање заступљеним
конститутивним народима и групи Осталих (1 студент)
8. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије
и ветерине који припадају мање заступљеним
конститутивним народима и групи Осталих (1 студент)
7. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука, тежи социјални случајеви (1 студент)
8. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије и
ветерине, тежи социјални случајеви (2 студента)

III
Овлашћује се Комисија за додјелу студентских
стипендија да, уколико се за одређену врсту занимања
не пријави довољно кандидата, предложи Начелнику
општине повећање броја стипендиста у другој врсти
занимања .

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-20/06		
Бијељина, 		
Датум, 21.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу чланова 4,8. и 10. Одлуке о
стипендирању и награђивању ученика и студената
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 14/06)
и чланова 9. став1, 19.став 3. и 25.став 4. (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 21/06) Начелник
општине Бијељина, дана 7. новембра 2006. године,
д о н и о ј е

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ СТУДЕНТСКИХ
И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И
СТИПЕНДИЈА ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА У НАСТАВНОЈ
2006/2007. ГОДИНИ
I
У наставној 2006/2007. години утврђују се следеће
износи стипендија :
Основна студентска стипендија износи мјесечно
150,00 КМ
Ученичка стипендије износи мјесечнo 50,00 КМ
Стипендија за дјецу са посебним потребама
који су ученици специјализованих установа у Босни
и Херцеговини и иностранству износи мјесечно
100,00КМ
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-1/06		
Бијељина, 		
Датум, 07.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 22. Породичног закона
(„Службени гласник Републике Српске “ број: 54/02) и
тачке I Рјешења о одређивању одборника Скупштине
општине који ће присуствовати закључењу брака на
подручју општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина” број: 12/04), Начелник општине
Бијељина д о н о с и
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Службени гласник Општине Бијељина

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О
РАСПОРЕДУ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА КОЈИ ЋЕ
ПРИСУСТВОВАТИ ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА
У МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ БИЈЕЉИНА
И МЈЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I
У Рјешењу о распореду одборника Скупштине
општине Бијељина који ће присуствовати закључењу
брака у матичној служби Бијељина и мјесним
канцеларијама на подручју општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина “ број 6/05,
7/05, 2/06 и 13/06) у тачки I подтачка I У Матичној
служби Бијељина под редним бројем 1 умјесто Јовичић
Миладина из Бијељине биће „1. Нинковић Игор из
Бијељине “.
Текст под редним бројем 9.Перић Драган из
Бијељине се брише. Ранији бројеви 10, 11, 12, 13 и14
постају редни бројеви 9, 10, 11, 12 и 13.
II
У тачки I подтачка III У Мјесној канцеларији
Главичице послије редног броја 1 додаје се редни број
2, ,2.Остојић Стеван из Главичица”.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-201-94/06		
Бијељина, 		
Датум, 16.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 65. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник Републике Српске”, број:
96/03,14/04) члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05, 118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”,број: 5/05 и
6/06.), Начелник општине Бијељина, дана 21. новембра
2006. године донио је с л е д е ћ е
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РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ,
КЊИГОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ И
ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА
I
У Рјешењу о именовању Комисије за интерну
контролу, књиговодствено евидентирање и трошење
средстава, број: 02-111-134/06 од 01. маја 2006. године,
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 6/06),
врши се измјена:
Разрјешава се дужности члана Комисије Бранкица
Марковић. За члана Комисије именује се Младенка
Спремо.
II
Ово Рјешење ступа на снгу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-359/06		
Бијељина, 		
Датум, 21.11.2006. 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) Начелник општине Бијељина. дана 10. новембра
2006. године д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измјенама и
допунама Статута Центра за социјални рад Бијељина.
II
Одлука из тачке I овог Рјешења налази се у
прилогу овог Рјешења и чини његов саставни дио.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-530-1/06		
Бијељина, 		
Датум, 10.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05, 6/05
и 6/06) Начелник општине Бијељина. дана 10. новембра
2006. године д о н и о ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правнлник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и радних
задатака Цента за социјални рад Бијељина.
II
Правилник из тачке I овог Рјешења налази се у
прилогу истог и чини његов саставни лио.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-53-1/06		
Бијељина, 		
Датум, 14.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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