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БРОЈ 27/2007

На основу члана 54. став 2. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Српске”, број: 96/03,
14/04, 67/05, 34/06 и 118/06), члана 51. став 1. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Служени гласник Републике Српске”, број: 30/07), члана 30.
алинеја 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 128/05) и члана 35. алинеја 22. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 30.
октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 30. алинеја 3. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) 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 30. октобра
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ
ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

I
У Одлуци о кредитном задужењу општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 17/07) иза члана I додаје се став 2. који гласи:
“Услови под којим ће се општина Бијељина задужити за покриће дефицита по годишњем обрачуну
буџета за 2006. годину су следећи:
- максимални износ главнице задужења: 112.339,12 КМ
- рок отплате 12 мјесеци
- максимална ефективна каматна стопа 8,29%, што у
апсолутном износу значи 4.956,29 КМ
- максимални сви остали трошкови реализација кредита (пренос средстава) 1.000,00 КМ
- максимално кредитно оптерећење 118.295,41 КМ
(112.339,12КМ+4.959,29КМ+1.000;00КМ),
што
представља 0,36% од остварених прихода буџета у
2006. години од 32.113.835,76 КМ
- мјесечни ануитет: 9.857,95 КМ
- рок доспијећа прве отплате: првог дана наредног
мјесеца од мјесеца реализовања кредита, а свака
наредна рата доспијева мјесечно, према амортизационом плану од 12 мјесеци
- обезбјеђење отплате: мјенице општине.”
II
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-102/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ
ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

У Одлуци о кредитном задужењу општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 23/07) у члану II додаје се став 3. који гласи:
“Средства по раније добијеном кредиту нису
довољна за финансирање капиталних инвестиција на
подручју општине, у складу са релевантним планским и
развојним документима.”
II
У члану III додају се сљедеће алинеје које гласе:
“- максимални
износ
главнице
задужења:
10.000.000,00 КМ
- максимална ефективна каматна стопа 7,60%, што у
апсолутном износу значи 4.436.273,00 КМ
- максимални сви остали трошкови реализација кредита (пренос средстава) 15.000,00 КМ једнократно
- максимално кредитно оптерећење 14.451.273,00 КМ
(10.000.000,00 КМ + 4.436.273,00 КМ + 15.000,00 КМ)
- годишњи ануитет 1.443.628,00 КМ, мјесечни ануитет 120.302,00 КМ
- рок доспијећа прве отплате: по истеку грејс периода од најмање 2 године, а свака наредна рата доспијева
мјесечно, према амортизационом плану од 120 мјесеци
- обезбјеђење отплате: мјенице општине.”
III
У члану IV додаје се став 2. који гласи:
“Квантификације у складу са ограничењима дуга
су следеће:
Доспјели неизмирени дуг по раније узетим кредитима:
- Кредит: ВБ банка, Уговор број: 02/443-1/03
од 14.03.2003. године: укупан неизмирени
дуг доспијева до 31.12.2007. године и износи са
каматом 39.549,78 КМ, у наредним годинама
нема обавеза по овом уговору.
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- Кредит
NLB
Развојна
банка,
Уговор
број: 03-302-2/07 од 8.3.2007. године на
20.825.509,89 КМ, са роком отплате 10 година:
укупно годишње оптерећење по овом кредиту
2.082.550,99 КМ .
- 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 КМ.
- Потенцијално
задужење
по
овој
Одлуци је 14.451.273,00 КМ, укупно годишње
оптерећење износи 1.443.628,00 КМ.
- Укупно годишње оптерећење по постојећим кредитима и потенцијалном задужењу износи:
3.684.024,00КМ (39.549,78КМ+2.082.550,99 КМ
+118.295,41КМ+1.443.628,00КМ).
- Износ од 3.684.024,00 КМ представља 11% од
остварених прихода буџета у 2006. години од
32.113.835,76 КМ, односно без кредита ВБ банке се
отплаћује до 2007. године 39.549,78 КМ и без краткорочног задужења од 118.295,41 КМ , износи 10%.”
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-103/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

02. 11. 2007.

плана општине Бијељина, 1 књига;
2. Књига примједби и одговора на примједбе на Нацрт
плана, 1 књига;
3. Графички дио Измјене и допуне дијела просторног
плана општине Бијељина, 1 књига, садржи карте:
1.

Положај општине Бијељина у ширем
окружењу
1 : 100000
2. Локација Измјене и допуне дијела
просторног плана у оквиру територије
општине Бијељина
1 :50000
3. Мрежа центара општине БијељинаИзмјене и допуне дијела плана
1 :50000
3.1. Извод из Просторног плана општине
Бијељина-измјене и допуне плана-карта
намјене површина
1 :10000
4. Копија катастарског плана-подрочје
Измјене и допуне дијела Просторног
плана општине Бијељина
1 :10000
5. Основа геолошке грађе терена и
инжењерскогеолошке карактеристикеподручје измјене и допуне дијела плана
1 :10000
6. Урбана подручја и грађевински реониподручје Измјене и допуне дијела плана
1 :10000
7. Намјена површина-подручје Измјене и
допуне дијела плана
1 :10000
8. Саобраћај- подручје Измјене и допуне
дијела плана
1 :10000
9. Инфраструктура
1 :10000
10. Заштита животне средине-могући извори
нарушавања и мјере заштите, природне
вриједности
1 : 10000
III

На основу члана 43. став 3. и члана 67. Закона о уређењу простора (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35.
став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и
6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној дана 30. октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ДИЈЕЛА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I
Усваја се Измјена и допуна дијела просторног плана општине Бијељина. Граница обухвата Измјене и допуне дијела просторног плана општине Бијељина обухвата подручје планирања у укупној површини од 126,58
ха (стотину двадесет шест запета педесет осам хектар).
II
План садржи:
1. Текстуални дио Измјене и допуне дијела просторног

План је урађен у Заводу за урбанизам и
пројектовање Бијељина, априла 2007. године.
IV
О провођењу ове Одлуке стараће се општински орган Административне службе Општине надлежан за послове просторног уређења.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-101/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

На основу члана 50. 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. Ста-

02. 11. 2007.
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тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на својој сједници одржаној дана 30. октобра
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
“ЦЕНТАР ГРАДА” У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се измјени дијела Регулационог плана
“Центар града” у Бијељини.
II
Граница обухвата измјене дијела Регулационог плана “Центар града” креће од југоисточног угла
грађевинске парцеле до Улице Светог Саве и креће у
правцу сјеверозапада катастарском међом до катастарске парцеле број 2185, иде до катастарске парцеле број
2186, гдје ломи у правцу југозапада, катастарском међом
парцела 2185 и 2186, гдје ломи у правцу сјеверозапада,
сијече катастарске парцеле 2186, 2195, 2196 до катастарске међе катастарских парцела 2196 и 2184/1, гдје ломи у
правцу југозапада до катастарске међе катастарских парцела 2196 и 2202, гдје ломи у правцу сјеверозапада катастарском међом катастарские парцеле број 2184/1, гдје
ломи у правцу сјевероистока, сијече катастарску парцелу 2184/1 до катастарске међе са катастарском парцелом 2155, гдје ломи у правцу југоистока до јужног угла
катастарске парцеле 2163, гдје прави мали лом у правцу сјевероистока, па ломи у правцу југоистока, сијече
дио катастарске парцеле 2184/1 и даље наставља катастарском међом катастарске парцеле 2184/1 до источног
угла катастарске парцеле 2184/1 до улице гдје ломи у
правцу југозапада катастарском међом до Улице Светог
Саве до почетка обухвата измјене регулационог плана.
Површина обухвата Измјене дијела регулационог
плана износи 1,32 (један запета тридесет два) ха.
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VII

Носилац израде Измјене дијела регулационог плана биће правно лице коме буде од стране инвеститора
повјерена израда истог, а које је регистровано за израду
ове врсте планова.
VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини општине Бијељина на усвајање.
IX
О нацрту регулационог плана обавиће се јавна расправа у року од 30 дана.
X
На основу резултата јавне расправе о нацрту регулационог плана Носилац припреме плана утврђује
приједлог регулационог плана и исти подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљене у току јавне расправе о нацрту
плана.
XI
Носилац припреме и организације плана дужан је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
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: 01-022-107/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

III
План се односи на период од 2007. до 2015. године.
IV
Рок израде Измјене дијела регулационог плана је
20 дана од дана потписивања уговора о изради регулационог плана.
V
Средства за израду Измјене дијела регулационог
плана биће обезбијеђена из буџета општине Бијељина,
предвиђеног за урбанистичку регулативу за 2007. годину.
VI
Носилац припреме и организације израде Измјене
дијела регулационог плана је Одјељење за просторно
уређење.

На основу члана 50. 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 30. октобра
2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “ПОДОБРИЈЕЖ” У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се изради
“Подобријеж” у Бијељини.

Регулационог

плана
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II

Граница обухвата Регулационог плана са западне
стране почиње од планираног кружног тока код супермаркета “Милбо” Пантелинском улицом означеном као
к.ч. 6479/3, 6479/2 и 6479/1 к.о. Бијељина 1 и иде у правцу истока до канала Дашница затим скреће јужно Улицом Илије Гарашанина означеном као к.ч. 6480/1, 6480/2,
6480/3 и 6480/4 к.о. Бијељина 1, долази до границе катастарских општина Бијељина 1 и Пухаре-Пучиле и истом границом наставља до тромеђе катастарских општина Бијељина Село, Бијељина 1 и Пухаре-Пучиле, затим
скреће у правцу сјевера поред Мајевичког канала, тј. источном међом к.ч. 1513 к.о. Бијељина Село, затим скреће
у правцу истока и праволинијски пресјеца к.ч. 6206/2, долази до к.ч. 6205(пут), којим наставља у правцу сјевера
поред планираног обилазног пута захватајући дијелове
к.ч. 6206/2, 6202/6 и излази поново на Пантелинску улицу на дијелу означеном као к.ч. 6479/3 к.о. Бијељина 1,
гдје се обухват регулационог плана завршава.
Површина обухвата регулационог плана износи
101 (стотину један) ха.

02. 11. 2007.

приједлог регулационог плана и исти подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљене у току јавне расправе о нацрту
плана.
XI
Носилац припреме и организације плана дужан је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина” .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-107/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

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

На основу члана 50. 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 30.
октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “КРУШИК 2” У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се изради Регулационог плана “Крушик
2” у Бијељини.
II
Граница обухвата Регулационог плана “Крушик
2” са западне стране почиње западним међама к.ч. 1109
и 1110, сјеверном међом к.ч. 1110, источном међом к.ч.
1103/7 и излази на к.ч. 1113/12 и праволинијски иде и
пресјеца к.ч. 1102/1, 1102/5, 1102/4, излази на к.ч. 1102/8
и наставља у правцу сјевера, иде праволинијски до к.ч.
162/8 и наставља источно пресјецајући к.ч. 6440(пут),
иде јужним к.ч. 974/9 и 974/8 пресјецајући у истом правцу к.ч. 997/8, затим западном и сјеверном међом к.ч.
999/5, наставља јужним међама к.ч. 973, 972/2, 972/1,
971/2, 971/1, 970/2 и 970/1, излази на Улицу Душана Радовића означену као к.ч. 6432, иде у правцу југа
до к.ч. 6439, наставља низ исту и преко к.ч. 947/1 излази на улицу Василија Острошког означену као к.ч.
1652/1 и иде улицом до к.ч. 937 коју обухвата, излази
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на к.ч. 932/3 наставља истом к.ч. у правцу истока, улази у Улицу Иве Андрића означену као к.ч. 899, продужава сјеверном међом к.ч. 874 обухватајући цијелу к.ч.
876, долази до к.ч. 878, а затим иде источним међама
к.ч. 879, 897, 895, 893, 888, 887, обухвата к.ч. 886, 885/1,
885/2 и излази на Улицу Цара Уроша означену као к.ч.
6435 наставља улицом у правцу запада улази у Улицу
Стефана Дечанског, означену као к.ч. 6441/2 и 6441/1 и
иде њеном дужином 1700 м, гдје се и завршава обухват
регулационог плана.
Површина обухвата регулационог плана износи
53,68 (педесет три запета шездесет осам) ха.
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усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-106/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

III
План се односи на период од 2008. до 2015. године.
IV
Рок израде регулационог плана је 120 дана од дана
потписивања уговора о изради регулационог плана.
V
Средства за израду регулационог плана биће
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног
за урбанистичку регулативу за 2008. годину.
VI
Носилац припреме и организације израде регулационог плана је Одјељење за просторно уређење.
VII
Носилац израде регулационог плана биће правно
лице коме буде од стране инвеститора повјерена израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте планова.

На основу члана 35. алинеја 20. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06) и одредаба Уговора о зајму,
закљученог између Босне и Херцеговине и Европске
банке за обнову и развој, одредаба Уговора о подршци
зајму, закљученог између Републике Српске, Општине
Бијељина и Европске банке за обнову и развој, одредаба Пројектног уговора, закљученог између “Водовод и
канализација” а.д. Бијељина и Европске банке за обнову и развој, Скупштина општина Бијељина на сједници
одржаној дана 30. октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВЉАЧКОГ
ОДБОРА ПРОЈЕКТА КАНАЛИЗАЦИОНОГ
СИСТЕМА БИЈЕЉИНА
Члан 1.

О нацрту регулационог плана обавиће се јавна расправа у року од 30 дана.

Овом Одлуком именују се чланови Управљачког
одбора пројекта канализационог система Бијељина, а
сходно Уговора о зајму, закљученог између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, одредаба
Уговора о подршци зајму, закљученог између Републике Српске, Општине Бијељина и Европске банке за обнову и развој, одредаба Пројектног уговора, закљученог
између АД “Водовод и канализација” Бијељина и Европске банке за обнову и развој.

X

Члан 2.

На основу резултата јавне расправе о нацрту регулационог плана Носилац припреме плана утврђује
приједлог регулационог плана и исти подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљене у току јавне расправе о нацрту
плана.

Овај Управљачки одбор сачињавају представник општине Бијељина (Начелник општине), представник “Водовод и канализација” а.д. Бијељина (директор),
представник Министарства финасија Републике Српске
и представник Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике Српске.

VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини општине Бијељина на усвајање.
IX

XI
Носилац припреме и организације плана дужан је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и

Члан 3.
Управљачки одбор сходно Уговору о зајму
између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој има задатак да врши супервизију рада тима за имплементацију пројекта изградње (РШ тим) и
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надгледање укупне имплементације Пројекта изградње
канализационог система Бијељина.
Члан 4.
Управљачки одбор ће на конститутивној сједници
донијети сва потребна акта неопходна за његово
функционисање.
Члан 5.
Управљачки одбор за свој рад је одговоран
институцијама чије интересе заступа, према потписаним
уговорима за реализацију Пројекта канализационог система Бијељина.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-110/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

02. 11. 2007.
III

Члан 6. мијења се и гласи:
„Имовину Дјечијег вртића чине: пословни простор у Улици Светог Саве број 9, пословни простор у
Улици Кнеза Милоша број 26, пословни простор „Сава” у Улици Раје Бањичића бб и сва средства рада по
пописној листи из 1993. године.”
IV
Члан 8. мијења се и гласи:
„Органи управљања Дјечијег вртића су директор и
Управни одбор.
Органе управљања Дјечијег вртића именује и
разјешава оснивач.”
V
Члан 10. мијења се и гласи:
„Управни одбор Дјечијег вртића броји пет (5) чланова које именује оснивач.
Запослени у установи не могу бити чланови Управног одбора.”
VI
Члан 11. мијења се и гласи:

На основу члана 59. став 2. Закона о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске”, број:
4/02), члана 3. и 5. а у вези са чланом 24. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 684)7) и члана 30. алинеја 25. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја
26. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 64)5 и 64)6), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 30. октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” БИЈЕЉИНА
I
У Одлуци о оснивању Дјечијег вртића „Чика Јова Змај” Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/94) члан 3. мијења се и гласи:
„Сједиште Дјечијег вртића је у Бијељини у Улици
Светог Саве број 9.”
II
Члан 5. мијења се и гласи:
„Дјелатност Дјечијег вртића је предшколско
образовање и установа за дневни боравак дјеце.”

„Управни одбор:
1. доноси Статут,
2. одлучује о пословању,
3. разматра и усваја извјештај о пословању и
годишњи обрачун,
4. доноси програм рада и финансијски план,
5. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом и Статутом и
6. врши друге послове утврђене актом о оснивању и
Статутом.”
VII
Члан 13. мијења се и гласи:
„Управни надзор и надзор над законитошћу рада и
пословања Дјечијег вртића врши надлежни орган управе, у складу са законом и актима оснивача.”
VIII
Чланови 12. и 14. бришу се.
IX
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-105/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

02. 11. 2007.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 3. и 5. а у вези са чланом 24. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној дана 30. октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

на 5. Закона о утврђивању и преносу права располагања
имовином на јединице локалне самоуправе (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 70/06), члана 30. став
1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 30. октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ
И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА (ЈАВНА УСТАНОВА
“БАЊА ДВОРОВИ” ДВОРОВИ)

I
У Одлуци о оснивању Агенције за развој малих
и средњих предузећа општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 01/06) у члану 9. став
1. мијења се и гласи: “Органи Агенције су: Управни одбор и директор Агенције”. У истом члану у ставу 2, 3. и
4. иза ријечи “Управног” бришу се ријечи “и Надзорног
одбора”,
II
Члан 11. брише се.
III
У члану 15. изаријечи “Управног” бришу се ријечи
“и Надзорног одбора “.
IV
Иза члана 12. додаје се нови члан 12а. који гласи:
“Члан 12а.
Надзор над законитошћу рада и пословања
Агенције врши надлежни орган управе, у складу са Законом и актима оснивача “ .
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-104/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

На основу члана 5. став 2. Закона о промету непокретности (“Службени лист СР БиХ”, број: 38/78, 4/89,
29/90 и 22/91 и “Службеи гласник РС”, број: 29/94), чла-

I
Преноси се на општину Бијељина право
располагања на непокретностима - земљишту и зградама државне својине са дијелом 1/1, на којима је право располагања имала Јавна установа Бања «Дворови»
Дворови која је и корисник непокретности (раније Р.О.
Бањско рекреативни центар Дворови у изградњи) и то:
- к.ч. број 479/2 у нарави парк у површини од 5344 м2, к.ч. број 675 у нарави
земљиште уз привредну зграду у површини од 48219 м2, пословна зграда у привреди
број 1 у површини од 3210 м2, пословна зграда у привреди број 2 у површини од 499
м2, пословна зграда у привреди број 3 у
површини
од
356
м2,
помоћна
зграда
у
привреди број 4 у поврпини од 19 м2,
помоћна зграда у привреди број 5 у површини
од 15 м2, помоћна зграда у привреди број
6 у површини од 14 м2, помоћна зграда у
привреди број 7 у површини од 37 м2, пословна зграда у привреди број 8 у површини
од 20 м2, базен-број зграде 9 у површини од 106 м2, базен-број зграде 10 у површини
од
503
базен-број
зграде
11
у
површини од 702 м2, базен - број зграде 12 у површини
од 1255 м2, помоћна зграда у привреди број
13 у површини од 20 м2, базен-број зграде
14 у површини од 136 м2 и електроенергетски објекат-зграда број 15 у површини од
11 м2, к.ч. број 679/1 у нарави њива 3. класе у површини од 4042 м2, двориште у
површини
од
500
м2,
стамбена
зграда број 1 у површини од 45 м2, к.ч. број 679/2 у
нарави
зграда
здраствене
дјелатности
број
1 у површини од 162 м2, к.ч. број 702/1 у
нарави шума 2. класе у површини од 3771
м2, пословна зграда у ванпривреди број 1 у
површини
од
197
м2,
пословна
зграда у ванпривреди број 2 у површини од 17 м2,
пословна зграда у ванпривреди број 3 у површини од 16 м2, к.ч. број 1356/2 у нарави
некатегорисани пут у површини од 475 м2,
к.ч. број 2855/2 у нарави њива 2. класе у
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површини од 5000 м2
рави
некатегорисани
254 м2, што укупно
к.о. Дворови, уписане
број
12/7,
а
што
ма уписаним у ЗК
Дворови.
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и к.ч. број 2855/4 у напут
у
површини
од
износи 74945 м2, све
у Лист непокретности
одговара
непокретностиуложак број 12, К.О.

Општина Бијељина је дужна користити, управљати
и располагати имовином из тачке I ове Одлуке у складу
са законом.

II

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

Јавна установа Бања «Дворови» Дворови уписаће
се са правом кориштења на непокретностима и то :
- к.ч. број 479/2 у нарави парк у површини од 5344 м2, к.ч. број 675 у нарави
земљиште уз привредну зграду у површини од 48219 м2, пословна зграда у привреди
број 1 у површини од 3210 м2, пословна зграда у
привреди број 2 у површини од 499 м2, пословна зграда у привреди број 3 у површини од 356 м2, помоћна
зграда у привреди број 4 у површини од 19 м2, помоћна
зграда у привреди број 5 у површини од 15 м2, помоћна
зграда у привреди број 6 у површини од 14 м2, помоћна
зграда у привреди број 7 у површини од 37 м2, пословна зграда у привреди број 8 у површини од 20 м2, базенброј зграде 9 у површини од 106 м2,базен-број згаде
10 у површини од 503 м2, базен-број зграде 11 у
површини од 702 м2, базен - број зграде 12 у
површини од 1255 м2, помоћна зграда у привреди број
13 у површини од 20 м2, базен-број зграде 14 у површини од 136 м2 и електроенергетски објекат- зграда број 15 у површини од 11 м2, к.ч. број 679/1 у
нарави њива 3. класе у површини од 4042 м2, двориште у површини од 500 м2, стамбена зграда број 1 у
површини од 45 м2, к.ч. број 1356/2 у нарави некатегорисани пут у површини од 475 м2, к.ч. број
2855/2 у нарави њива 2. класе у површини од
5000 м2 и к.ч. број 2855/4 у нарави некатегорисани пут у површини од 254 м2, све к.о. Дворови , уписане у Лист непокретности број 12/7, а
што одговара непокретностима уписаним у ЗК уложак
број 12, к.о. Дворови.
III
Право располагања на непокретностима из тачке I
ове Одлуке преноси се без накнаде.
IV
Одјељење за стамбено - комуналне послове Административне службе општине Бијељина ће на основу ове
Одлуке, а у складу са законом, покренути поступак пред
Републичком управом за геодетске и имовинско-правне
послове - Подручна јединица Бијељина и Земљишно
- књижној канцеларији Основног суда у Бијељини, ради укњижења права располагања на општину Бијељина
непокретности из ове Одлуке.

VI

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-109/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

На основу члана 48. став 1. Закона о здравственој
заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број:
18/99, 58/01 и 62/02), члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 30. октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
1. НОВКА МАКСИМОВИЋ из Бијељине,
разрјешава се дужности директора Апотеке “Семберија”
Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-275/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), члана 48.
став 1. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број: 18/99, 58/01 и 62/02), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07) и члана 35.

02. 11. 2007.
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Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 30. октобра
2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ “СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА
1. НОВИЦА БРКИЋ из Дворова, именује се за
вршиоца дужности директора Апотеке “Семберија”
Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-278/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03) и члана 58. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 30. октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
За вршиоца дужности начелника Одјељења
за борачко-инвалидску заштиту у Административној
служби општине Бијељина именује се:
- СИНИША КАЈМАКОВИЋ - проф. општенародне одбране из Бијељине
II

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03) и члана 58. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 30. октобра 2007. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
За вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење у Административној служби општине
Бијељина именује се:
- САВО БОЈАНОВИЋ - дипл.правилник из Патковаче

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-280/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

На основу члана 59. став 3. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 30. октобра 2007. године,
д о н и ј е л а ј е сљедећи

ЗАКЉУЧАК

II

Даје се сагласност на Рјешење Начелника општине број: 02-111-273/07 од 29. октобра 2007. године о
разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење
Ђурђије Ђукић из Бијељине.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-279/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

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

Број: 01-111-276/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 59. став 3. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 30. октобра 2007. године,
д о н и ј е л а ј е сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност на Рјешење Начелника општине број: 02-111-274/07 од 29. октобра 2007. године о
разрјешењу начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту Милисава Лакића из Батковића.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

омладинским организацијама и удружењима на подручју
општине Бијељина, неутрошена средства у износу
од 6.970,00 KM додјељују се за реализацију следећег
пројекта:
Ред.
Назив
број организације
1.

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

Број
Износ KM
бодова

Назив пројекта

Омладински “Стратегија рјешавања
центар
потреба младих на
Бијељина социјалн. и образовном
плану и смањења
незапослености међу
младима на подручју
општине Бијељина”

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-277/07		
Бијељина, 		
Датум, 30. 10. 2007. године

02. 11. 2007.
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6 970,00

УКУПНО

6 970,00

Члан 4.
Обавезује се удружење из претходног члана да
обезбиједи остатак средстава до траженог износа из
других извора финансирања.
Члан 5.

Ha основу члана 13. Одлуке о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава омладинским
организацијама и удружењима на подручју општине
Бијељина ( „Службени гласник општине Бијељина број:
13/07 ), начелник општине Бијељина, д о н о с и

Ha основу ове Одлуке, a у складу са чланом 15.
Одлуке о критеријуми ма, начину и поступку расподјеле
средстава омладинским организацијама и удружењима
на подручју општине Бијељина, заључиће се појединачни
уговор са горе наведеним удружењем грађана, којим ће
се регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 6.

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА
ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
УДРУЖЕЊИМА HA ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

Омладинске организације и удружења којима
су додијељена средства за пројекте дужна су да
поднесу Комисији извјештај о реализацији пројеката
са финансијским извјештајем 30 дана пo реализацији
истих.

Члан 1.

Члан 7.

Овом одлуком се утврђује расподјела средстава из
буџета општине Бијељина намијењених за организације
и удружења у 2007. години за финансирање пројеката
омладинског организовања, a на основу расписаног
јавног огласа.

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

Члан 2.
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 4. и
чланом 6. Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава омладинским организацијама
и удружењима на подручју општине Бијељина ( “
Службени гласник општине Бијељина “, број 13/07 )
Члан 3.
Сходно члану б. и члану 13. Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02/431-16/07		
Бијељина, 		
Датум, 30.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 14. Одлуке о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава за пројекте
борбе против штетних утицаја, организацијама и
удружењима на подручју општине Бијељина („Службени
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гласник општине Бијељина број: 13/07 ), начелник
општине Бијељина, д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА БОРБЕ
ПРОТИВ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА HA
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом одлуком се утврђује расподјела средстава из
буџета општине Бијељина намијењених за организације
и удружења у 2007. години за финансирање пројеката
борбе против штетних утицаја, a на основу расписаног
јавног огласа.
Члан 2.
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 4. и
чланом 6. Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава за пројекте борбе против штетних
утицаја организацијама и удружењима на подручју
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина “, број 13/07 )
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Члан 5.

Ha основу ове Одлуке, a у складу са чланом 15.
Одлуке о критеријуми ма, начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте борбе против штетних утицаја на
подручју општине Бијељина, закључиће се појединачни
уговори са горе наведеним удружењима грађана, којима
ће се регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 6.
Организације и удружења којима су додијељена
средства за пројекте борбе против штетних утицаја,
дужна су да поднесу Комисији извјештај о реализацији
пројеката са финансијским извјештајем 30 дана пo
реализацији истих.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-1/07		
Бијељина, 		
Датум, 30.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 3.
Сходно члану б.и члану 13. Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава
за пројекте борбе против штетних утицаја на подручју
општине Бијељина, средства у износу од 27.921,00 KM
распоређују се за реализацију следећих пројеката:

Ред.
број
1.

Назив организације

Назив пројекта

Број
износ KM
бодова
148 6 966,00

Омладински центар “Превенција
Бијељина
малољетничког
преступништва на
подручју општине
Бијељина”
2. Омладински центар “Превенција ХИВ144
Бијељина
АИДС-а међу
омладином и младима
општине
3.
“АУРА МРН”
“Борба против
146
Удружење за ментално алкохолизма и
здравље - Бијељина дуванских производа”
4.
“АУРА МРН”
Борба против
146
Удружење за ментално наркоманије “Нови
здравље - Бијељина живот”
УКУПНО

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -24-18/07
6 995,00

7 000,00

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 24-18/07
II

7 000,00

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:

27 921,00

Извођење радова на адаптацији и санацији
подручне школе ОШ “Стеван Немања” у Средњој
Чађавици и грађевинско занатских радова на адаптацији
дијела сале Дома војске у посебан пословни простор

Члан 4.
Обавезују се удружења из претходног члана да
обезбиједе остатак средстава до тражених износа из
других извора финансирања.

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке je 45.000,00 KM.
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Службени гласник Општине Бијељина
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II

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства je: Инвестиције у образовању и реконструкција
културних установа (Дом омладине, домови културе у
МЗ и Соколски дом) ,број потрошачке јединице: 0005210,
економски код: 615 200 и 821 614. Са инвестиција у
образовању- 33.000,00 KM Са реконструкције културних
установа -12.000,00 KM

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка радова:
Изградња јавне расвјете улице која спаја Сремску
и улицу Душана Радовића у
Бијељини

IV

III

За предметну јавну набавку спровешће се
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ.

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке je 90.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Експропријација, пројектовање и изградња
улице „Ковиљуше”, број потрошачке јединице: 0005170
, економски код:821222.

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 20.11.2007.године, a крајњи рок
завршетка je 31.12. 2007.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача je НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гааснику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-296/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

набавку

спровешће

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.12.2007.године, a крајњи рок
завршетка je 15.04. 2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача je НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр.СКП-19-1/07
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП-19-1/07

Број: 02-404-297/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. ДД 24-12/07

02. 11. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина
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I

II

У поступку јавне набавке услуга: Израда техничке
документације, пројекта вањског уређења Центра
за високо образовање у Бијељини, путем отвореног
поступка, понуде су доставили следећи понуђачи:
• ДОО „Геопут” Бања Лука
• ДОО „Институт за грађевинарство,
грађевинске материјале и неметале” Тузла
• ДОО „Alter Group” Кикинда

Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б, подтачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ.

II

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Након разматрања приспјелих понуда установљено
je да услове из тендерске документације не испуњава
ДОО „Alter Group” Кикинда, те je број примљених
прихватљивих понуда мањи од три и не обезбјеђује
стварну конкуренцију.

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

Број: 02-404-278/07		
Бијељина, 		
Датум, 01.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б подтачка 4. Закона о јавним набавкама БиХ.
IV
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор овом органу у року од
пет дана од дана пријема.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-265/07		
Бијељина, 		
Датум, 31.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. СКП 49-11/07
I
У поступку јавне набавке радова: Укрштање 10 КВ
кабла-Лугови са ободним каналом, путем конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци,
ниједна понуда није достављена.

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 СКП 33-пl/07
I
У поступку јавне набавке лутем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, a која се односи на јавну набавку услуга :
Радови зимске службе (зима 2007/2008), рад специјалне
механизације и ручни рад; тротоари, тргови, паркови,
и остале јавне површине на подручју града Бијељине,
понуде су доставили следећи понуђачи:
•
•

ДОО „Радиша” Бијељина
АД „Комуналац” Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
да услове из тендерске документације не испуњавају оба
понуђача.
Након извршеног поступка вредновања на основу
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да je најповољнији понуђач за услуге
из претходног става :
ДОО „Радиша” Бијељина

= 15.760,00 KM
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III

III

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема

Против ове одлуке кандидат - понуђач има право
да поднесе приговор у року од пет дана од дана пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, a може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-273/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број КН 01-1-1/07
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, a која
се односи на јавну набавку услуга: Додатно штампање
документа „Стратегија развоја општине Бијељина”,
понуду je доставио:
1. АД „Графосемберија” Бијељина
II

IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-284/07		
Бијељина, 		
Датум, 01.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 35. и 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
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07 ),
Начелник општине Бијељина д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА број: ДД-13/07
I
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
спроведен je преговарачки поступак без објављивања
обавјештења јавне набавке услуга: „Израда техничке
документације на изградњи центра за културу у
Бијељини” гдје je сходно члану ЗО.став 2. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06),
позван ДОО ”Медиум” из Бијељине .
II
Након разматрања приспјеле понуде наведеног
понуђача и проведеног преговарачког поступка
прихваћена је понуда,
ДОО ”Медиум” из Бијељине = 93.600,00 KM

Након разматрања приспјеле понуде установљено
je да услове из тендерске документације испуњава
понуда, гдје je након извршеног поступка вредновања
на основу критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да je најповољнији
понуђач за услугеиз претходног става :
АД „Графосемберија” Бијељина

Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, a може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.

=4.446,00 KM

III
Уколико понуђач сматра да je набавни орган
погријешио у току поступка има право приговора у року
од 5 дана од пријема ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,

02. 11. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-211/07		
Бијељина, 		
Датум, 02.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 35. и 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
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07 ),
Начелник општине Бијељина д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
број :СКП 37-1/06
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На основу члана 147. став 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04,42/05 и 118/05), члана 59. став 1. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и члана 24. став 2. и 3.
Одлуке о Административној служби општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 10/05,
10/06 и 14/07), Начелник општине Бијељина дана 29.
октобра 2007. године д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Разрјешава се дужности начелника Одјељења
за просторно уређење у Административној служби
општине Бијељина, са даном 30. октобар 2007. године:
- ЂУРЂИЈА ЋУКИЋ

I

- на лични захтјев
II

За потребе Одјељења за стамбено - комуналне
послове, спроведен je преговарачки поступак
без
објављивања
обавјештења
јавне
набавке
радова: „Додатни радови на асфалтирању мреже
некатегорисаних путева у МЗ Бријесница , Анекс II
Уговора број:02-370-970/06 од 27. 09. 2006.те je сходно
Закону о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл.
гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и
70/06), позван ДОО”ЕКО ПРОМ”из Брчког.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-273/07		
Бијељина, 		
Датум, 29.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Након разматрања приспјеле понуде наведеног
понуђача и проведеног преговарачког поступка
прихваћена је понуда,
ДОО”ЕКО ПРОМ” из Брчког

34.461,25 KM

Ш
Уколико понуђач сматра да je набавни орган
погријешио у току поступка има право приговора у року
од 5 дана од пријема ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-282/07		
Бијељина, 		
Датум, 02.11.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 147. став 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04,42/05 и 118/05), члана 59. став 1. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и члана 24. став 2. и 3.
Одлуке о Административној служби општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 10/05,
10/06 и 14/07), Начелник општине Бијељина дана 29.
октобра 2007. године д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ
ЗАШТИТУ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Разрјешава се дужности начелника Одјељења
за борачко-инвалидску заштиту у Административној
служби општине Бијељина, са даном 30. октобар 2007.
године:
- МИЛИСАВ ЛАКИЋ
- на лични захтјев
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II

III

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

Задатак Радне групе je да изради нацрт Стратегије
развоја социјалне заштите на подручју општине
Бијељина за период од 2008. до 2015. године, проведе
јавну расправу, утврди приједлог Стратегије и достави
Начелнику општине ради упућивања Скупштини
општине Бијељина на разматрање и усвајање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-274/07		
Бијељина, 		
Датум, 29.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
Рок за израду приједлога документа из тачке III je
30. април 2008. године.
V

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05, 6/06.) Начелник општине Бијељина, д о н и о je

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2008. ДО 2015.
ГОДИНЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-53-3/07		
Бијељина, 		
Датум, 31.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
У Радну групу за израду Стратегије развоја
социјалне заштите на подручју општине Бијељина од
2008. до 2015. године именују се:
1.

Др МИЛАН ГРУЈИЧИЋ, начелник Одјељења за
друштвене дјалатности,
2. ВЛАДО СИМЕУНОВИЋ, савјетник у кабинету
Начелника општине Бијељина,
3. НАДА БАБИЋ, самостални стручни сарадник за
послове образовања, науке и клтуре,
4. ЈЕВТО ВАСИЛИЋ, самостални стручни сарадник
за здравство, социјалну заштиту и хуманитарне
дјелатности,
5. Мр ЈОВАНКА ВУКОВИЋ, помоћник директора
Јавног фонда дјечије заштите Републике Српске,
6. БОЖИДАР СТОЈАНОВИЋ, доскорашњи
директор Јавног фонда за дјечију заштиту
Републике Српске, сада у пензији,
7. МИРА ЋУК, Национални координатор за развој
социјалне заштите у Републици Српској,
8. ТАЊА МИЛИНКОВИЋ, представник Удружења
жена са инвалидитетом „Импулс” Бијељина,
9. ЂОКО МИХАЈЛОВИЋ, секретар Општинске
организације Црвеног крста Бијељина,
10. МИЛАН СТОЈАНОВИЋ, службеник у Центру за
социјални рад Бијељина,
11. МИЛАН СИМЕУНОВИЋ, директор Центра за
социјални рад Бијељина.
II
Радом Радне групе кординира Милан Симеуновић,
директор Центра за социјални рад Бијељина.

На основу члана 104. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник РС”, број 84/02) и члана 51.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, бр. 5/05 и 6/06), Начелник општине,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
I
Именују се:
1. ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
дипл.инг.саобраћаја,
2. ЈОВАНКА МИЛОШЕВИЋ,
дипл.инг.саобраћаја,
за вршење стручног надзора над извођењем радова
реконструкције и модернизације путева и улица на
подручју општине Бијељина, суинвеститора општине
Бијељина у 2007. години.
Именовани неће вршити стручни надзор
за изградњу путева и улица за послове које je
Административна служба општине Бијељина повјерила
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”, a који ће
бити дефинисани посебним уговорима.
II
Стручни надзор обухвата: контролу одговарајуће
примјене техничке документације, контролу и провјеру
квалитета извођења радова и примјену прописа,
стандарда, техничких норматива и норми квалитета
радова, контролу квалитета материјала, опреме и
инсталација који се уграђују, давање упуства извођачу

02. 11. 2007.

Службени гласник Општине Бијељина

радова и no потреби, обезбјеђења детаља за извођење
радова (“Сл.гласник РС”,бр. 7/04).
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1193/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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и ученика,финансирање научно-истраживачког рада и
награђивање ученика и наставника (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 21/06) Начелник општине
Бијељина, дана 30. октобра 2007. године д о н и о je

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ
И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И
СТИПЕНДИЈА ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА У НАСТАВНОЈ
2007/2008. ГОДИНИ
I

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина број: 5/05, 6/06),
Начелник општине Бијељина, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о генералном именовању надзора на пословима
изградње водоводне мреже у мјесним
заједницама на подручју општине Бијељина
за 2007. годину
I
За надзор на пословима изградње водоводних
прикључака за кориснике у Мјесној заједници
“Бријесница” за 2007.годину, a на основу члана 5.
Уговора о пружању услуга бр. 02.404-247/07 од
24.10.2007. године, именује се:
Драгиша Максимовић, грађ.техничар
II
Именовани се овлашћује да врши надзор над
радовима из тачке 1. овог Рјешења.
III

У наставној 2007/2008. години утврђују се следеће
износи стипендија :
1. Основна студентска стипендија износи
мјесечно����������������������������������������������150,00 KM
2. Ученичка стипендије износи
мјесечно������������������������������������������������50,00 KM
3. Стипендије за дјецу са посебним
потребама који су ученици основних и
средњих школе на подручју општине
Бијељина износи мјесечно�����������������50,00 KM
4. Стипендија за дјецу са посебним
потребама који су ученици
специјализованих установа у Босни
и Херцеговини и иностранству износи
мјесечно����������������������������������������������100,00 KM
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02/-67-27/07		
Бијељина, 		
Датум, 30.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
a објавиће се у Службеном гласнику општине Бијељина.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1188/07		
Бијељина, 		
Датум, 26.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу чланова 4. и 8. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената (“Службени
гласник општине Бијељина”, број 14/06) и чланова 9.
став 1, 19.став 2. и 3, и 25. став 3. и 4. Правилника о
критеријумима и поступку за стипендирање студената

Ha основу члана 43.3акона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина”, број:5/05, 6/05
и 6/06) Начелник општине Бијељина, 30. октобра 2007.
године, д о н и о je

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И
ПОСТУПКУ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА,ФИНАНСИРАЊЕ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И
НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
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Службени гласник Општине Бијељина

02. 11. 2007.

Члан 1.

Члан 3.

У члану 9. Правилника критеријумима и поступку
за стипендирање студената и ученика,финансирање
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и
наставника(„Службени гласник општине Бијељина”,број
21/06),став (4) мијења се и гласи :

У члановима 27. став (1), 29. став(1), 30. алинеја 5.
и 31. Правилника иза ријечи магистарски рад додају се
ријечи: „или његов еквивалент”.

„Akt о висини студентске стипендије и акт о
усклађивању стипендије,у смислу претходног става
овог члана,доноси начелник Одјељења за друштвене
дјелатности”.
Члан 2.
Члан 23. Правилника мијења се и гласи :
„Право на стипендију (материјалну помоћ) имају:
• ученици основних школа на подручју општине
Бијељина који имају рјешење надлежног органа
о разврставању и остваривању права из области
образовања, a који станују на удаљености већој
од 4 km од сједишта школе и који користе услуге
превоза,
• ученици основних и средњих школа на подручју
општине Бијељина који имају рјешење надлежног
органа којим се потврђује да je њихово обољења
такве природе да захтијева сталну туђу његу и
• ученици са посебним потребама који су
образују у специјализованим установама за ову
категорију дјеце у земљи и иностранству”.

Члан 4.
У члану 36. Правилника додаје се нови став који
гласи : (2)„Начелник општине , на приједлог Комисије
која je процијенила да je рад од посебног значаја за развој
локалне заједнице, може донијети одлуку о додјели
средстава за финансирање магистарског рада,његовог
еквивалента или докторске тезе кандидатима који су
старији од 34,односно 38 година”.
Члан 11.
У члану 38. Правилника у ставу (2) иза ријечи
Бијељина додају се ријечи: „у текућој школској
години”.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02/-67-28/07		
Бијељина, 		
Датум, 30.10.2007. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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