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На основу члана 72 став 3 Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, 
број 101/04,42/05 и 118/05), члана 3 став 1 и 3 Закона 
о трезору (Службени гласник Републике Српске, број 
16/05) и члана 51, Статута општине Бијељина (Службени 
гласник општине Бијељина, број 5/05 и 6/06), Начелник 
општине Бијељина, д о н о с и :

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ЛОКАЛНОГ 

ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Одлуком о начину организовања општинског 
(локалног) трезора општине Бијељина (у даљем тексту 
Одлука), прописује се начин организовања буџетских 
корисника који се финансирају из буџета општине 
Бијељина у систему трезорског пословања.

II

Општински (локални) трезор општине Бијељина 
састоји се из двије оперативне јединице:

- Оперативне јединице: Административна служба 
општине,

- Оперативне јединице: Остали корисници буџета 
општине.

III

Оперативну јединицу: Административна служба 
општине, чине следећи организациони дијелови:

- Скупштина општине,
- Начелник општине,
- Одјељење за општу управу,
- Одјељење за финансије,
- Одјељење за привреду и пољопривреду,
- Одјељење за просторно уређење,
- Одјељење за стамбено - комуналне послове,
- Одјељење за борачко - инвалидску заштиту,
- Остала буџетска потрошња,
- Одјељење за друштвене дјелатности,
- Одјељење за инспекцијске послове,
- Самостални одсјеци,
- Служба заједничких послова.

IV

Оперативну јединицу: Остали корисници буџета 
општине, чине следећи организациони дијелови:

- Центар за социјални рад,
- Дјечији вртић “Чика Јова Змај”,
- Народна библиотека “Филип Вишњић”,
- Музеј “Семберија”,
- Културни центар,
- Туристичка организација,
- Гимназија “Филип Вишњић”,
- Економска школа,
- Пољопривредна и медицинска школа,
- Техничка школа “ Михајло Пупин”,
- Музичка школа “С. С. Мокрањац”,
- Средња стручна школа Јања,
- Професионална ватрогасна јединица Бијељина, 
- Ватрогасно друштво Јања
- Остали буџетски корисници.

V

У оперативној јединици, Административна служба 
општине Бијељина, вршиће се унос података у Систем за 
управљање информацијама (СУФИ систем), за пословне 
промјене по свим модулима - помоћним књигама 
трезорског пословања (модули набавке, обавезе према 
добављачима, потраживања и главна књига трезора).

VI

У оперативној јединици, Oстали корисници 
буџета општине Бијељина, вршиће се унос података у 
СУФИ систем за пословне промјене по свим модулима 
- помоћним књигама трезорског пословања (модули 
набавке, обавеза према добављачима, потраживања и 
главна књига трезора).

VII

Унос података у обје Оперативне јединице вршиће 
се на основу насталих пословних промјена, путем 
образаца за трезорско пословање буџетских корисника, 
прописаних Упутством о форми, садржају и начину 
попуњавања образаца за трезорско пословање буџетских 
корисника (Службени гласник Републике Српске, број 
86/02,5/03,109/03 и 117/05).

VIII

Уколико се обезбиједе техничке претпоставке у 
општинском трезору, одређени буџетски корисници 
општине Бијељина моћи ће се директно прикључити 
на СУФИ систем (на такозвану, директну конекцију - 
везу), уз предходно одобрење Начелника за финансије 
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општине Бијељина, као и уз испуњење сигурносних, 
функционално - информатичких претпоставки.

IX

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-40-2-7/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 04.10.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

Образложење

Законом о трезору (Службени гласник Републике 
Српске, број 16 / 05) је прописано:

“Локални трезори” су организационе јединице 
унутар општина, градова и фондова који обављају 
функције предвиђене овим законом и законима којима 
се регулише локална управа и самоуправа, буџетски 
систем, рачуноводство и индиректно и директно 
опорезивање (члан 2 став 1 тачка в).

Трезор Републике Српске; и локалне трезоре 
успоставља и њима руководи Министарство финансија 
Републике Српске, односно финансијска служба 
општине, града и фонда (члан 3 став 1).

Локални трезори могу организовати ниже 
организационе јединице (члан 3 став 3).

Трезор Републике Српске и локални трезори 
обављају своје функције руководећи се принципом 
транспарентности и одговорности код свих јавних 
финансијских трансакција (члан 3 став 4).

Будући да је општина Бијељина потписала 
Споразум о увођењу локалног трезора између Владе 
Републике Српске и општине Бијељина, број 02 - 
402-4 / 06 од 12. 09. 2006., то су се стекли услови 
да се интензивније крене у активности на увођењу 
општинског трезора, а прије свега да се донесе Одлука о 
начину организовања трезора општине.

Користећи искуство Трезора Републике Српске, 
те искуство четири општине Републике Српске у 
којима је већ уведено трезорско пословање, Одлуком 
је предложено формирање двије оперативне јединице 
трезора и то, једне, коју чине организациони дијелови 
Административне службе општине, и друге, коју чине 
организациони дијелови осталих буџетских корисника 
општине.

Примјена трезорског пословања, у општини 
Бијељина, званично ће почети 01.01.2007. године.

За провођење Одлуке потребно је реалокацијом 
средстава са “инвестиција у образовању и високом 
школству” обезбједити финансијска средства, а у складу 
са Процјеном радне групе Министарства финансија.

Одјељење за финансије

 На основу члана 43. а у вези са чланом 40. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. а у вези 
са чланом 49. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), 
Начелник општине Бијељина дана 19. децембра 2006. 
године д о н и о  ј е

О Д Л У К У 
О УСТАНОВЉАВАЊУ 

БЕЗБЈЕДНОСНОГ ФОРУМА

I

Установљава се Безбједносни форум, који ће се 
састајати по потреби, у следећем саставу:

-  Начелник општине Бијељина,
-  предсједник Скупштине општине Бијељина,
-  потпредсједник Скупштине општине Бијељина,
-  начелник Центра јавне безбедности Бијељина,
-  представник Српске православне цркве,
-  представник Исламске заједнице,
-  представник Римокатоличке цркве,
-  старјешина Професионалне ватрогасне јединице,
-  командир Станице за безбедност саобраћаја,
-  шеф Одсјека за цивилну заштиту у Админи-

стративној служби,
-  замјеник Јавног правобраниоца РС са сједиштем 

у Бијељини,
-  директор Опште болнице “Свети врачеви” 

Бијељина,
-  директор Дома здравља Бијељина,
-  представник актива директора основних школа,
-  представник актива директора средњих школа,
-  представник Удружења жена “Лара” Бијељина,
-  представник Омладинског центра Бијељина.

II

Безбједносни форум разматра безбједносне појаве 
на подручју општине Бијељина, даје препоруке за 
дјеловање ради сузбијања безбједносних ризика, сарађује 
са правосудним и другим органима и институцијама 
чије дјеловање има утицаја на безбједносне аспекте, а 
све у циљу унапређења и очувања повољне безбједносне 
ситуације у Општини.

Радом Безбједносног форума координира Начел-
ник општине Бијељина.

 
III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-080-1/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.
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 На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05) и члана 13. Правилника о набавци 
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине 
д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ДД-
13/06.

Члан 2. 

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се набавка следећих РАДОВА:

- РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, 
ГРИЈАЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ У СПОРТСКОЈ САЛИ 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “МИХАЈЛО ПУПИН” У 
БИЈЕЉИНИ, У УЛИЦИ АТИНСКОЈ -

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је 
предвиђених буџетских средстава.

Члан 4.

Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТ-
СКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШ-
ТЕЊА О НАБАВЦИ.

Члан 5.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до 
01.01.2007.године, а завршетак радова се има обавити 
најкасније до 15.01.2007.године.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
СПОРТУ, конто 614310, позиција 44в.

Члан 7.

Критеријум  који ће се  примјењивати  приликом  
избора најповољнијег понуђача је ИСКЉУЧИВО 
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.

 
Члан 8.

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

Члан 9.

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-1339/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 19.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

 

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05) и члана 13. Правилника о набавци 
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине   
д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: ДД-
16/06.

Члан 2. 

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се набавка следећих РАДОВА:

- ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 
КОТЛОВНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ И 
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА НА ЧВРСТО 
ГОРИВО У ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ” У ЈАЊИ, 
НОВО НАСЕЉЕ -

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је 
предвиђених буџетских средстава.

Члан 4.

Поступак јавне набавке је путем КОНКУРЕНТ-
СКОГ ЗАХТЈЕВА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕ-
ЊА О НАБАВЦИ.

Члан 5.

Поступак набавке ће се завршити најдаље до 
10.01.2007.године, а завршетак радова се има обавити 
најкасније до 28.02.2007.године.

Члан 6.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИЈЕ И 
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ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ И 
ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ, конто 681500, позиција 34.

Члан 7.

Критеријум  који ће се  примјењивати  приликом  
избора  најповољнијег  понуђача је ИСКЉУЧИВО НАЈ-
НИЖА ЦИЈЕНА.

Члан 8.

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

Члан 9.

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-1327/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

 
На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и 
19/05 и 52/05 ) и члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, 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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ   ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. СО - 01 / 06

 Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СО 
- 01 / 06.

Члан 2. 

За потребе Скупштине општине Бијељина, вршиће 
се набавка следеће услуге:

Организација ватромета за дочек међународне 
Нове 2007. године на градском тргу у Бијељини.

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је 
предвиђених буџетских средстава.

Члан 4.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити 
најдаље до 22.12.2006. године, а услуга се има пружити 
у ноћи са 31.12.2006. године на 01.01. 2007. године.

Члан 5.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: Трошкови општинских 
манифестација, конто: 613900110, број потрошачке 
јединице: 0005110.

Члан 6.

Поступак јавне набавке је преговарачки без 
објављивања обавјештења о набавци.

Члан 7.

Комисија за вођење преговарачког поступка ће се 
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Члан 8.

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-633-12/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и 
19/05 и 52/05 ) и члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, 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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ   ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. СО - 02 / 06

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СО 
- 02 / 06.

Члан 2. 

За потребе Скупштине општине Бијељина, вршиће 
се набавка следеће услуге:

Изнајмљивање и постављање бине и расвјете 
за извођење програма у оквиру оганизације дочека 
међународне Нове 2007. године на градском тргу у 
Бијељини.

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 3.000,00 
КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских средстава.
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Члан 4.

Поступак јавне набавке је додјела уговора путем 
директног споразума.

Члан 5.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: Трошкови општинских 
манифестација, конто: 613900110, број потрошачке 
јединице: 0005110.

Члан 6.

Поступак се има спровести најдаље до 22.12. 2006. 
године, а услуга се има пружити за ноћ са 31.12.2006. 
године на 01.01.2007. године.

Члан 7.

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-633-13/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

 

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и 
19/05 и 52/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, 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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ   ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. СО - 03 / 06

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СО 
- 03 / 06.

Члан 2. 

За потребе Скупштине општине Бијељина, вршиће 
се набавка следеће услуге:

Обезбјеђење на бини и око бине за вријеме 
извођења програма у оквиру оганизације дочека 
међународне Нове 2007. године на градском тргу у 
Бијељини.

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 3.000,00 
КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских средстава.

Члан 4.

Поступак јавне набавке је додјела уговора путем 
директног споразума.

Члан 5.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују 
средства за предметну јавну набавку је: Трошкови 
општинских манифестација, конто: 613900110, број 
потрошачкејединице: 0005110.

Члан 6.

Поступак се има спровести најдаље до 22.12. 2006. 
године, а услуга се има пружити за ноћ са 31.12.2006. 
године на 01.01.2007. године

Члан 7.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-633-14/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 и 70/06), и члана 
72. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 
101/04 и 42/05), те члана 13. Правилника о набавци робе, 
вршењу услуга и уступању радова (“Службени гласник 
ошитине Бијељина”, бр. 05/05) Начелник општине, 
д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ

Члан 1.

ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП 
17-2/05

Члан 2.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове вршиће се набавка ДОДАТНИХ услуга - анекс 
главном уговору број: 02-370-752/05 од 14.10.2005. 
године, а који се односе на изградње 1. фазе фекалне 
канализације града Бијељина - изградња главне 
пумпне станице фекалне воде “ПС1” и дијела главног 
колектора.
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Члан 3.

Укупна вриједност додатних радова је испод 50% 
од вриједности основног уговора односно не може 
износити више од 1.332.579,14 КМ.

Члан 4.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније 
до 15.12.2006. године, а завршетак радова има се 
обавити до 31.12.2006. године.

Члан 5.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују 
средства за предметну јавну набавку је: КАПИТАЛНЕ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ, конто 688160, позиција: 57а.

Члан 6.

Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ, без 
објављивања обавјештења о набавци.

Члан 7.

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

Члан 8.

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-1312/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и 
19/05 и 52/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, 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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр. СКП - 38-1 / 06

Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ поновној набавци под редним 
бројем: СКП -38-1/06.

Члан 2.

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се набавка следеће услуге:

ИЗРАДА ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ГРАДА 
БИЈЕЉИНЕ ОД РАСКРСНИЦЕ БИЈЕЉИНА -
УГЉЕВИК ДО РАСКРСНИЦЕ БИЈЕЉИНА - 
ЗВОРНИК, ПРИБЛИЖНЕ ДУЖИНЕ 3,5 КМ.

Члан 3.

Укупна вриједност јавне набавке је испод 
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је 
предвиђених буџетских средстава.

Члан 4.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити 
најдаље до 20.12. 2006. године, а завршетак радова 
има се обавити у року од највише мјесец дана од дана 
потписивања уговора.

Члан 5.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: Капиталне инвестиције 
- Изградња и модернизација путне мреже, водоводне 
мреже, н/н мреже, јавне расвјете, наставак градње 
сјеверног прстена, конто: 688160, позиција: 62 б.

Члан 6. 

Поступак јавне набавке је преговарачки без 
објављивања обавјештења о набавци.

Члан 7.

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

Члан 8.

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-370-1311/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

 

На основу члана 9. Одлуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 14/06) и члана 27. 
став 2. Правилника о критеријумима и поступку за 
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стипендирање студената и ученика, финансирање 
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 21/06), Начелник општине Бијељина на приједлог 
Комисије за провођење поступка одабира научно-
истраживачких радова кои ће се финансирати из буџета 
општине Бијељина у наставној 2006/07. години, дана 14. 
децембра 2006. године, д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ВРСТАМА И СТРУКТУРИ ЗАВРШНИХ 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА 

КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У НАСТАВНОЈ 

2006/07. ГОДИНИ

I

У наставној 2006/2007. години општина Бијељина 
ће финансирати израду највише двије докторске тезе и 
четири магистарска рада.

II

Финансирање научно-истраживачких радова 
вршиће се искључиво кроз израду завршних научних 
саопштења (магистараски рад, докторска теза) који 
својом структуром и научним дометом могу допринјети 
напретку и развоју општине Бијељина .

III

Финансирање израде завршних научно-истражива-
чких радова одобриће се након спроведеног поступка по 
јавном конкурсу.

IV

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

 
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-431-1 /06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 18.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/2005 
и 6/2006), члана 3. Уредбе о преношењу евиденција о 
лицима која су регулисала војну обавезу (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 17/06, 62/06 и 72/06) 
и тачке 1, Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-
012-2275/06 од 26. октобра 2006. године (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 111/06), Начелник 
општине Бијељина, дана 12. децембра 2006. године, 
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕНОС 

ЕВИДЕНЦИЈА О ЛИЦИМА КОЈА СУ 
РЕГУЛИСАЛА ВОЈНУ ОБАВЕЗУ

У Комисију за пренос евиденција о лицима која су 
регулисала војну обавезу именују се:

1. МИЛИСАВ ЛАКИЋ, предсједник,
2. РАДОВАН ВАСИЋ, члан и
3. РЕГИНА ГЕРНАЧ, члан.

Административне послове у вези са преносом 
евидеција о лицима која су регулисала војну обавезу 
за потребе Комисије обављаће Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту Административне службе општине 
Бијељине.

Задатак Комисије је да у складу са Уредбом о 
преношењу евиденција о лицима која су регулисала 
војну обавезу, Упутством о садржају и начину вођења 
евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 105/06) 
и Закључком Владе Републике Српске број 04/1-012-
2275/06 од 26. октобра 2006. године, преузме документа 
евидеције о лицима која су регулисала војну обавезу, 
друге помоћне евидеције, регистратурски материјал и 
другу документацију од Одсјека Министарства одбране 
Републике Српске Бијељина. О извршеној примопредаји 
докумената евидеција, регистратурског материјала и 
друге документације Комисија ће сачинити записник.

IV

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-111-407 /06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 12.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.

 На основу члана 13. став 2. Одлуке о такси 
превозу (“Службени гласник општине Бијељина”, 
бр. 22/06), Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Административне службе општине Бијељина 
д о н о с и :
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ТАКСИ 

СТАЈАЛИШТА И БРОЈ МЈЕСТА НА ТАКСИ 
СТАЈАЛИШТИМА

I 

Поред досадашњих такси стајалишта:

1.  Локација преко пута аутобуске станице Бијељина 
у ул. Меше Селимовића.............................7 мјеста

2.  Локација код жељезничке станице у ул. Живојина 
Мишића........................................................3 мјеста

3.  Локација код Цик-Цак кафане у ул. Г.Принципа 
.....................................................................10 мјеста

4.  Локација код “Бледа” и испред супермаркета 
“Милбо” у ул. Н.Тесле (у низу) ............. 10 мјеста

5.  Локација у Дворовима на путном земљишту 
десно прије комплекса са базенима ......... 4 мјеста

6.  Локација у Јањи испред “Павловић банке” у ул. 
Краља Петра Карађорђевића ................... 5 мјеста

7.  Локација у Јањи испред самопослуге на углу ул. 
Карађорђева и Браће Лазић .................... 10 мјеста

8.  Локација на Агротржном центру на паркинг 
простору преко пута Слобопрома са десне стране 
коловоза .................................................. 10 мјеста 

одређују се нове локације такси стајалишта са 
бројем мјеста на подручју општине Бијељина и то:

9.  Локација код болнице ................................ 3 мјеста 
(на излазу из круга болнице са десне стране, под 
углом од 90°)

10. Локација у ул. Кнегиње Милице (код библиотеке) 
...................................................................... 6 мјеста 
(преко пута улаза у пошту, под углом од 60° на 
паркингу)

11. Локација у ул. Његошева .......................... 3 мјеста 
(испред бр. 3, под углом од 0° на паркингу)

12. Локација у ул. Жртава фашистичког терора ........5 
мјеста (на почетку улице са десне стране, под 
углом од 0° на паркингу)

13. Локација у ул. Јована Дучића ................... 6 мјеста 
(на почетку улице са десне стране, под углом од 
0° на паркингу)

14. Локација у ул. Карађорђева ...................... 5 мјеста 
(на крају улице испред острва за усмјеравање, 
под углом од 0°)

15. Локација Агротржни центар (испред сједишта 
“Хигре”) ...................................................... 6 мјеста 
(испред сједишта Хигре, под углом од 90° на 
паркингу)

16. Локација Агротржни центар .................... 6 мјеста 
(испред сједишта Павловић банке, под углом од 
90° на паркингу)

17. Локација у ул. Краља Драгутина - пет језера ........
...................................................................... 3 мјеста 
(плато испред ресторана)

18. Локација у ул. Косовска-Јања .................. 3 мјеста 
(иза раскрснице са ул. Карађорђева, под углом од 
0°)

19. Локација у ул. Мајевичка ......................... 7 мјеста 
(на почетку улице преко пута бензиске пумпе, 
под углом од 0°)

20. Локација код градског гробља Пучиле ... 4 мјеста
21. Локација на локалном путу Л-32 ............. 4 мјеста 

(код алтернативног смјештаја у насељу “Пет 
језера”)

22. Локација у Патковачи ............................... 3 мјеста 
(код Дома МЗ “Патковача”)

23. Локација у Дворовима .............................. 5 мјеста 
(путно земљиште прије комплекса са базенима)

24. Локација ул. Милоша Обилића ................ 5 мјеста 
(испред бр. 1 и 3, под углом од 0°)

25. Локација у ул. Милоша Црњанског ..........3 мјеста 
(преко пута водоторња, испред бр. 129 и 131)

26. Локација у ул. Гаврила Принципа (код Синтелона) 
.......................................................................5 мјеста 
(испред бр. 19, под углом од 0°)

27. Локација у Хасама ..................................... 3 мјеста 
(на парцели к.ч.1094/2-стари пут, под углом од 
0°)

28. Локација у Г.Броцу .................................... 2 мјеста 
(на парцели к.ч. 724 к. о. Г. Бродац)

II

Нове локације такси стајалишта и број мјеста на 
њима из тачке I рјешења, одређена су по предходно 
прибављеном мишљењу Одјељења за просторно 
уређење Административне службе општине Бијељина и 
МУП-ПС за безбиједност саобраћаја Бијељина.

III

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

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02/3-37-489/06                                         Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 14.12.2006.  године                                                        Мићо Мићић с. р.
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ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

 Nа основу рјешења број 02/3-372-101/06 од 18.12. 
2006. године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 101 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА “ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 
БРОЈ 12” Ул. Војводе Степановића бр. 12, БИЈЕЉИНА 
са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница 
етажних власника “Војводе Степановића бр. 12”, Ул. 
Војводе Степановића бр. 12 Бијељина
 Оснивачи: 6 етажних власника зграде. 
 Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 
етажних власника зграде. Заједница у правном промету 
иступа самостално у оквиру дјелатности, а за обавезе 
одговара цјелокупном својом имовином. Чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
 Заступа: Петричевић Миодраг, прeдcједник 
Скупштине зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372/101                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 18.12.2006. године                                                Цамић Изет с.р.
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