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III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Ha основу члана 5. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07), члана
30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
IV
Републике Српске “, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
Фонд ће пословати под називом “Аграрни фонд
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06 ), а у складу са општине Бијељина”.
Скраћени назив Фонда је: “Аграрни фонд општине
Стратегијом развоја општине Бијељина до 2015. године,
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана Бијељина“.
Сједиште Фонда је у Бијељини, Улица Трг Краља
25. марта 2008. године, донијела је
Петра I Карађорђевића бр.1.

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ АГРАРНОГ ФОНДА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

IV ДЈЕЛАТНОСТ
V

Фонд обавља следеће дјелатности:
75.135 - Регулисање и допринос успјешнијем
I
пословању привреде на локалном-општинском нивоу
65.230 - Остало финансијско пословање, д.н.
Ради организовања, развоја, унапређења пољопри
вреде и руралног развоја на подручју општине Бијељина,
VI
оснива се Аграрни фонд општине Бијељина (у даљем
тексту: Фонд).
Фонд у обављању регистроване дјелатности,
Аграрни фонд општине Бијељина је облик усмјерава активности на остваривање следећих циљева
организације од посебног друштвеног интереса и и задатака:
оснива се ради организовања и унапређења примарне
• организовање, развој и унапређење пољопривреде
пољопривредне производње и других дјелатности
на подручју општине Бијељина
од општег интереса на сеоском подручју општине
• рурални развој на подручју општине Бијељина,
Бијељина.
• прикупљање, распоређивање и усмјеравање
Оснивач Фонда је општина Бијељина (у даљем
средстава,
тексту: Оснивач).
• подстицање, помоћ и повезивање разних облика
Оснивачки улог Оснивача износи 2.000,00 KM
производне сарадње између лица која се баве
(словима: двије хиљаде KM ).
пољопривредом.
II ПРАВНИ СТАТУС

V СРЕДСТВА ЗА РАД ФОНДА

II

VII

Фонд има својство правног лица које стиче уписом
у судски регистар надлежног регистарског суда у
Бијељини.

Средства Фонда обезбјеђује Оснивач у буџету.
Средства се обезбјеђују из буџета општине, буџета
Републике Српске, приступних фондова Европске уније,
донација, спонзорстава домаћих и страних правних
и физичких лица и прихода које оствари обављањем
послова из своје надлежности и других извора у складу
са Законом.

III
У правном промету са трећим лицима, Фонд иступа
у своје име и за свој рачун самостално и без ограничења.
За обавезе у правном промету са трећим лицима,
Фонд одговара цјелокупном имовином (потпуна
одговорност).
За обавезе Фонда Оснивач одговара до висине
својих средстава које је усмјерио из буџета за пословање
Фонда.

VIII
Средства Фонда за буџетску годину распоређују се :
• за развој и унапређење пољопривредне произво
дње и рурални развој,
• на основу Програма и Правилника Фонда
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усвојеног од стране Оснивача, и
• на средства за финансирање функционисања
Фонда
VI ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И ЊИХОВА
ОВЛАШЋЕЊА
IX
Органи Фонда су: Управни одбор и директор.
Директора и чланове Управног одбора именује и
разрјешава Оснивач. Мандат чланова Управног одбора
и директора траје четири године. Директор и запослени
у Фонду не могу бити чланови Управног одбора.

28. 03. 2008.

сагласност Оснивача.
Статутом се ближе уређује дјелокруг рада
и унутрашња организација Фонда, надлежност
органа, заступање и представљање, права, обавезе и
одговорности запослених, начин организовања послова
и друга питања од значаја за пословање Фонда.
Друга општа акта морају бити у сагласности са
Статутом.
Друга општа акта Фонда су правилници, одлуке
којима се на општи начин уређују одређена питања.
Појединачна акта која донесу органи и овлашћена
лица у Фонду морају бити у сагласности са општим
актом Фонда.

X

IX ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И
ДРУГИХ ПОСЛОВА

Управни одбор је орган управљања Фондом.
Управни одбор има 3 (три) члана која именује и
разрјешава Оснивач, на период од четири године.

XV

XI
Управни одбор:
• доноси Статут, уз сагласност Оснивача ,
• одлучује о пословању Фонда,
• разматра и усваја извјештај о пословању и
годишњи обрачун,
• доноси програм рада и финансијски план Фонда,
• одлучује о коришћењу средстава, у складу са
Законом и Статутом Фонда,
• врши друге послове утврђене актом о оснивању и
Статутом Фонда.
XII
Надзор над законитошћу рада Фонда врши
надлежни орган управе, у складу са Законом и актима
Оснивача.
XIII
Директор руководи Фондом, представља и заступа
Фонд и одговоран је за законитост његовог рада.
Директора именује и разрјешава оснивач, на
период од четири године, уз претходно спроведен
поступакјавне конкуренције.
Услови за избор и именовање директора Фонда
утврђују се Статутом Фонда у складу са Одлуком о
утврђивању критеријума за избор органа у предузећима
и установама чији је оснивач општина Бијељина.
До именовања директора послове вршиоца
дужности директора ће обављати лице које ће именовати
Скупштина општине.
Задужује се вршилац дужности директора да
проведе законску процедуру регистровања Фонда.
VIII ОПШТА И ПОЈЕДИНАЧНА АКТА ФОНДА
XIV
Статут је основни општи акт Фонда.
Статут Фонда се доноси уз претходно прибављену

У складу са Статутом, обављање појединих
стручних послова из своје надлежности Фонд може
повјерити другим правним и физичким лицима, уз
сагласност Оснивача.
X ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА
НА РАД ФОНДА
XVI
У складу са законом и овом Одлуком Оснивач
путем својих органа даје сагласност на Статут Фонда,
именује и разрјешава директора и чланове Управног
одбора, даје сагласност на годишњи Програм рада и
Правилник, финансијски план Фонда, разматра, усваја
годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун и
даје сагласност на акт о систематизацији радних мјеста.
XVII
Фонд обезбјеђује реализацију Програма развоја
и унапређења пољопривреде и руралног развоја на
подручју општине Бијељина, Стратегије развоја
општине Бијељина до 2015. године, као и реализацију
осталих развојних планова и аката општине Бијељина.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
XVIII
Рок за доношење Статута је 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
XIX
Оснивач ће, у року од 60 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке, именовати директора и Управни
одбор.
Избор и именовање директора и чланова Управног
одбора ће се извршити на основу спроведеног јавног
конкурса.
До именовања органа из претходног става овог
члана функције ће обављати вршиоци дужности које ће
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Оснивач именовати посебним рјешењем.
XX
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-28/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

Ha основу члана 3. став 3. Закона о здравственој
заштити животиња и ветеринарској дјелатности
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 11/95,
10/97 и 52/01) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
06/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 25. марта 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О МЈЕРАМА И ПРЕВЕНЦИЈИ НА
СУЗБИЈАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком одређују се болести животиња
чије је спречавање и сузбијање од значаја за општину
Бијељина, као и мјере и поступак за спречавање појаве и
сузбијање тих болести.
II
Под заразним, паразитарним и другим болестима
(у даљем тексту: заразне болести) животиња
подразумијевају се :
• афричка куга свиња ,
• афричка сакагија,
• акариоза пчела,
• атрофични ринитис свиња,
• аујецкијева болест,
• бедреница,
• бактеријска болест бубрега пастрмки,
• беснило,
• богиње живине,
• богиње оваца и коза,
• болест црвених уста пастрмки,
• бруцелоза,
• варооза,
• везикуларно обољење свиња,
• вибриоза риба,
• вирусна дијареја говеда,
• вирусна хеморагична септикемија пастрмки,
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вртичавост пастрмки,
гангренозно запаљење вимена оваца и коза,
генитална кампилобактериоза,
гумборова болест,
дизентерија свиња,
ехинококоза,
ектима оваца и коза,
ентеротоксемија оваца и дизентерија јагањаца,
ензоотска леукоза говеда,
епидемични премор живине,
еритродерматитис шарана,
запаљење рибљег мјехура шарана,
заразна наркоза гуштераче пастрмки,
заразна шепавост оваца,
заразна узетост свиња
заразни кератокоњуктивитис говеда, оваца и коза,
инфективна анемија коња,
инфективни бовини ринотрахеит, инфективни
пустуларни вулвовагинит,
инфективни ларинготрахеит живине,
инфективни бронхит живине,
инфективно запаљење вимена крава,
инфлуенца коња,
контаминација
сировина
и
намирница
узрочницима
алиментарних
инфекција
и
интоксинација,
кју грозница,
класична куга свиња,
колера живине,
контагинозна аглакација оваца и коза,
контагиозни мертитис коња,
куга говеда,
куга коња,
куга пчела,
куга живине,
лептоспироза,
лиестериоза,
марекова болест,
метиљавост,
микоплазмоза живине,
ноземоза пчела,
њукастлска болест,
паратуберкулоза,
парвовироза свиња,
парвовирусни хепатитис гусака,
пироплазмоза,
плућна зараза говеда,
плућна аденоматоза оваца,
полна зараза коња,
полни оспи коња,
прољећна виремија шарана,
пситакоза,
ринопнеумонитис коња,
роавирусни проливи,
сакагија,
салмонелоза,
слинавка и шап,
тифус живине,
токсоплазмоза,
трансмисивни гастроентеритис свиња,
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трихинелоза,
трихофитије,
трихомонијаза, -туберкулоза,
туларемија,
фурункулоза пастрмки,
хламидијалне инфекције,
цистицеркоза,
цревна кампилобактериоза,
шуштавац и парашуштавац,
шуга домаћих животиња.

28. 03. 2008.

• да сачува угинулу животињу до доласка
ветеринара,
• да омогући узимање материјала за дијагностичко
испитивање.
VII

Мјере здравствене заштите становништва од
зооноза, које су дужне спроводити јавне ветеринарске
службе и ветеринарска инспекција, су :
• систематско откривање, спречавање појаве и
ширења и сузбијање зооноза код животиња,
III
• провођење превентивних мјера за осигурање
ветеринарских радника, држаоца животиња и
Сматра се да постоји сумња на заразну болест,
других људи који могу доћи у непосредан контакт
када се у стаду, јату, односно дворишту, настамби или
са зараженом животињом,
другом мјесту појаве два или више случајева обољења
• осигурање здравствене исправности намирница
или угинућа са истим или сличним знаковима, или када
у производњи и спречавање промета контамини
животиња нагло угине без видљивог узрока.
раних намирница, сировина и отпадака којима
IV
се могу инфицирати потрошачи и остало
становништво,
Под епизоотијом заразне болести сматра се пораст
•
спречавање контаминације намирница и сировина
обољења животиња од неке заразне или друге болести,
у промету, складишту и другим објектима.
који је неуобичајен по броју случајева, времену, мјесту
или захваћеној врсти животиња.
VIII
Под епизоотијом подразумјева се и повећана
Када ветеринарски инспектор сазна да се појавила
учесталост обољења или угинуће животиња чији је
заразна болест или да су се појавили знакови на основу
узрок привремено неутврђен.
Зараженим подручјем сматра се подручје на којем којих се може посумњати у заразну болест, одмах
постоји један или више извора заразе и гдје постоје обавјештава ветеринарску службу задужену за одређено
епизоотиолошко подручје.
могућности ширења заразе.
Када се на основу клиничке и лабораторијске
Угроженим подручјем сматра се подручје на које
се може пренијети заразна болест са зараженог подручја дијагнозе утврди да постоји заразна болест, ветеринарски
и на којем постоје могућности за ширење заразне инспектор је дужан да одмах обави преглед на лицу
мјеста, нареди провођење одређених мјера и извјести
болести.
министарство, а када се ради о зоонози те констатацију
V
такве заразне болести при ветеринарско-санитарном
Појава епизоотије неке заразне болести захтјева прегледу намирница и органе санитарне инспекције.
проглашење зараженог, односно угроженог подручја.
Ветеринарски инспектор проглашава и одређује
заражено, односно угрожено подручје у општини у вези
појаве епизоотије заразне болести.
VI
Појави ли се заразна болест или ако се појаве
знакови на основу којих се може посумљати да је
животиња обољела или угинула од заразне болести,
власник, односно држалац животиње је дужан:
• пријавити то ветеринарској служби која је о
томе одмах дужна извјестити ветеринарску
инспекцију,
• одвојити здраве од животиња за које се сумња да
су обољеле,
• одмах затворити животињу за коју се сумња
да је обољела од заразне болести, односно
спријечити приступ људи и животиња, лешу
угинуле животиње или обољелом стаду, јату и
пчелињаку до ветеринарског прегледа,
• да не изводи или изгони животиње ван дворишта,
односно стаје,

IX
Када се утврди постојање заразне болести,
ветеринарски инспектор наређује, према природи
заразне болести и степену опасности у зараженом
простору, једну или више следећих мјера:
• издвајање здравих од оболелих животиња ,
• забрану одржавања сајмова, пијаца и продаје у
другим мјестима, изложби, спортских приредби,
догона или других јавних смотри,
• забрану или ограничење промета намирница,
сировина или отпадака, сточне хране, адитива
и других предмета којима се може преносити
заразна болест,
• забрану клања копитара, папкара, живине и
кунића,
• клање и убијање обољеле животиње или
животиње за коју се сумња да је обољела,
• попис животиња, према потреби и њихово
означавање,
• забрану производње или ограничење производње
животиња на одређено вријеме у одређеним
објектима,
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• ограничење кретања особа које долазе у додир општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 25.
са зараженом животињом или животињом за марта 2008. године, д о н и ј е л а је
коју се сумња да је заражена, те са намирницама,
сировинама и отпацима који потичу од такве
ОДЛУКУ
животиње,
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
• блокирање жаришта заразе, заражених мјеста
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
и подручја (забрана уласка и изласка особа и
„ЛОКАЦИЈА 5” У ОКВИРУ
животиња),
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
• кастрација оболеле животиње и забрана
„ЦЕНТАР ГРАДА” У БИЈЕЉИНИ
природног припуста,
• дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
I
објеката у којима су смјештене животиње,
Приступа се изради урбанистичког пројекта
просторија у којима су смјештени инкубатори,
дворишта, пашњака, напајалишта, објеката за „ЛОКАЦИЈА 5” у оквиру регулационог плана „ЦЕНТАР
обраду и складиштење намирница, сировина и ГРАДА” у Бијељини.
отпадака те других мјеста на којима се налазила
II
угинула или обољела животиња и предмета који
су били у додиру са обољелом или угинулом
Граница обухвата креће јужног угла к.ч.3396 у
животињом.
правцу сјеверо-истока до југо-западне катастарске међе
к.ч.3397, гдје ломи у правцу југо-истока до јужног угла
X
к.ч.3397, гдје ломи у правцу сјеверо-истока до сјевероАко ветеринарски инспектор утврди да увјерење источног угла к.ч.3397, гдје ломи у правцу сјевероо здравственом стању животиња или друге прописане запада,сјеверо-западним катастарским међама к.ч.3397,
исправе за животиње, намирнице и сировине које 3395 досјеверо-западног угла к.ч.3395, гдје ломи у
су допремљене из друге општине имају недостатке правцу југо-запада, сјеверо-западним катастарским
или потичу из мјеста са нејасном епизоотиолошком међама к.ч.3395,3396 до југо-западног угла к.ч.3396, гдје
ситуацијом или ако се утврди да исправа уопште нема, ломи у правцу југо истока до почетка границе обухвата
(јужни угао к.ч.3396).
може наредити једну од мјера:
• да се животиње истоваре и ставе у карантин,
Површина обухвата Урбанистичког пројекта
• да се врате у мјесто утовара,
износи 0,170 ха (нула запета седамнаест хектара).
• да се упуте у клаоницу ради клања,
• да се сировине и намирнице привремено ставе
III
ван промета до коначног резултата о прегледима
и дијагностичким испитивањима.
План се односи на период од 2008. до 2015.
Трошкове наређених мјера сноси пошиљалац или
власник животиња, односно намирница и сировина.
XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-32/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

године.

IV
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.
V
Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта

VI
Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
VII

Ha основу члана 53. и 55. 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

Носилац израде урбанистичког пројекта 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
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нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у
трајању од 30 дана.
IX
На основу резултата јавне расправе о нацрту
урбанистичког пројекта Носилац припреме плана
утврђује приједлог урбанистичког пројекта и исти
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све приједлоге и
мишљења прикупљена у току јавне расправе о нацрту
плана.
X

28. 03. 2008.

угла к.ч. 224, гдје ломи у правцу југо-запада до сјеверног
угла к.ч.226, гдје ломи у правцу југо-истока до источног
угла к.ч.226, гдје ломи у правцу југо-запада сјеверозападном катастарском међом к.ч.228 до западног угла
к.ч.228, гдје ломи у правцу југо-истока до почетка
границе обухвата (јужни угао к.ч.228).
Укупна површина обухвата Измјене дијела
регулационог плана износи 0,472 ха (нула запета
четиристотинеседамдесетдва хектара).
III
План се односи на период од 2008. до 2015.
године.
IV

Носилац припреме и организације плана дужан
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

Рок израде регулационог плана је 30 дана од дана
потписивања Уговора о изради регулационог плана.

XI

V

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

Средства за израду регулационог плана су
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног
за урбанистичку регулативу за 2008. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VI

Број: 01-022-27/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

Ha основу члана 50. 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 25.
марта 2008. године, д о н и ј е л а је

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА МЗ
“ДАШНИЦА” У БИЈЕЉИНИ

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

I

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.

Приступа се изради Измјене дијела регулационог
плана МЗ “ДАШНИЦА” у Бијељини.
II

X

Граница обухвата креће од јужног угла к.ч.228
у правцу сјеверо-истока, југо-источним катастарским
међама к.ч.228, 227/1 до југо-западног угла к.ч.227/1,
XI
гдје ломи у правцу сјеверо-запада сјеверо-источним
Носилац припреме и организације плана дужан
катастарским међама к.ч.227/1,227/2 до сјеверног
угла к.ч.227/2, гдје ломи у правцу југо-запада сјеверо- је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
западном катастарском међом к.ч.227/2 до западног угла усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
к.ч.227/2, гдје ломи у правцу југо-запада до источног

28. 03. 2008.
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XII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-29/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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тачке I ове Одлуке којим ће се регулисати права и
обавезе уговорних страна.
IV
Овлашћује се Начелник општине Бијељина, да на
основу ове Одлуке, закључи Уговор о преносу права
управљања на непокретности описаној у тачки I ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу замјеника Јавног
правобраниоца са сједиштем у Бијељини.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник PC”, број:
101/04, 42/05 и 118/06), члана 5. став 2. Закона о промету
непокретности (“Службени лист СР БиХ”, број: 37/78,
4/89, 29/90, 22/91 и “Службени гласник PC” број: 29/94),
члана 5. Одлуке о овлашћењима за прибављање и
располагање имовином општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 31/07) 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 25. марта
2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА УПРАВЉАЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ - ЗГРАДИ И
ЗЕМЉИШТУ НА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком преноси се право управљања на
непокретности - згради и земљишту означеном као:
- к.ч.бр. 3468/2 у нарави зграда дпз 1 у површини од
186 м2 и двориште у површини од 183 м2, што укупно
износи 369 м2, уписаних у Лист непокретности бр.
5528//2, К.О. Бијељина 2, што одговара непокретностима
уписаним у земљишнокњижни извадак бр.5536, К.О.
Бијељина 2, на име општине Бијељина са правом
коришћења и правом располагања у дијелу 1/1, на ЈП
„Дирекција за изградњу и развој града” Бијељина.
II
Пренос права управљања из тачке I ове Одлуке
врши се без накнаде и неће се књижити у катастарској и
земљишнокњижној евиденцији.
III
На основу ове Одлуке са ЈП „Дирекција за
изградњу и развој града” Бијељина закључиће се Уговор
о уступању права управљања на непокретностима из

Број: 01-022-39/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

Ha основу члана 30. 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 25. марта 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ
РАСВЈЕТЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I
Одобрава се финансирање изградње јавне расвјете
из буџета општине Бијељина, на сљедећим локацијама:
• у дворишту школа,
• у дворишту Манастира у Драгаљевцу,
• у Улици Раје Баничића,
• у Улици Пантелинска,
• у Улици Стефана Дечанског,
• у Улици Српске Војске,
• у Улици Српске добровољачке гарде,
• у Улици Семберских ратара.
II
Изградњу јавне расвјете из претходног члана
општина Бијељина ће финансирати у пуном износу
инвестиције, које ће се извршити са потрошачке
јединице 0005170, са буџетске ставке “Изградња путне
мреже и инвестиције у водоводну и електро мрежу”,
економски код 821600.
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III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-36/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

28. 03. 2008.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 15. и 16. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 112/06), члана 4. Правилника
о поступку продаје непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 14/07) 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 25. марта
2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ
И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Ha основу члана 30. а у вези са чланом 14. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. a y вези
I
са чланом 16. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06 ),
У тачки I Одлуке о начину и условима јавне продаје
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној неизграђеног грађевинског земљишта у државној
дана 25. марта 2008. године, д о н и ј е л а је
својини број: 01.022-41/07 од 10.05.2007. године, а која је
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”,
број: 13/07, у дијелу који се односи на ознаку парцела
ОДЛУКУ
које су предмет продаје додаје се сљедеће: “дио к.ч.
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
број 6450/4, уписана у лист непокретности број 6997/1
I
К.О. Бијељина 1, са правом коришћења на Општини
Бијељина са дијелом 1/1 и дио к.ч. број 6426, у нарави
Одобрава се суфинансирање пројеката изградње
жељезничка пруга, уписана у лист непокретности
инфраструктуре у избјегличким насељима и пројеката
број 1104/4 К.О. Бијељина 1, са правом коришћења на
финансирања повратка у Републику Српску тако
Општини Бијељина са дијелом 1/1.
што ће се из буцета општине Бијељина за 2008.
годину издвојити преостала средства за реализацију
Наведене непокретности из става 1. тачке I ове
ових пројеката за које је дио средстава обезбедило
Одлуке су предмет продаје у укупној површини од 542 м2.
Министарство за избјеглице и расељена лица Републике
Српске, на основу сагласности број: 18.01-2229/08 од 18.
II
03. 2008. године.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
II
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
Задужује се Начелник општине Бијељина да
обезбеди извршење ове Одлуке те се овлашћује да
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
предузме све потребне мјере за реализацију ових
пројеката, укључујући провођење поступка избора Број: 01-022-35/08		
П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
извођача радова, закључивања уговора са извођачима Бијељина, 		
Драган Ђурђевић, с. р.
радова, извођења неопходних радова и уговора са Датум, 25. 03. 2008. године
Министарством за избјеглице и расељена лица за
суфинансирање пројеката.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-30/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

Ha основу члана 4. став 2. Закона о промету
непокретности (“Службени лист БиХ”, број: 38/78,
4/89, 29/90, 22/91 и “Службени гласник PC”, број:
29/94) и члана 35. тачка 12. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
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6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 25. марта 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ
ЗЕМЉИШТА У К.О. БИЈЕЉИНА 1
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус
непокретности у општој употреби - јавно добро пут,
сљедеће земљиште:
• к.ч. број 6450/4, у нарави Улица Незнаних јунака,
уписана у лист непокретности број 6997/1 К.О.
Бијељина 1, површине 212 м2 .
II
У земљишним књигама Основног суда - Земљишно
књижне канцеларије у Бијељини извршиће се отпис
земљишта из тачке I ове Одлуке из исказа К.О. Бијељина
1 у нови успостављени зк. уложак уз упис права
располагања у корист: Општине Бијељина са дијелом
1/1.
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У земљишним књигама Основног суда - Земљишно
књижне канцеларије у Бијељини извршиће се отпис
земљишта из тачке I ове Одлуке из исказа К.О. Бијељина
Село у нови успостављени зк. уложак уз упис права
располагања у корист: Општине Бијељина са дијелом
1/1.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-34/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-33/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

Ha основу члана 30. 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 25. марта 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ПД “СЕМБЕРИЈА”
А.Д. БИЈЕЉИНА ПО ОСНОВУ
УЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА У НЕКРЕТНИНЕ
I

Ha основу члана 4. став 2. Закона о промету
непокретности (“Службени лист БиХ”, број: 38/78,
4/89, 29/90, 22/91 и “Службеник гласник PC”, број:
29/94) и члана 35. тачка 12. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 25. марта 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ
ЗЕМЉИШТА У К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус
непокретности у општој употреби - јавно добро пут,
сљедеће земљиште:
• к.ч. број 290/1, у нарави некатегорисани пут,
уписана у лист непокретности број 892/8 К.О.
Бијељина Село, површине 2684 м2 .

ОДРЕЂУЈЕ СЕ накнада за некретнине означене
као к.ч број 728/102, њива 6 класе,површине 4779 м2,
к.ч. број 804/3 њива 6 класе површине 4922 м2, к.ч. број
818/3 њива 5 класе површине 19589 м2 и њива 4 класе
површине 9206 м2, к.ч. број 861/3 њива 4 класе површине
1126 м2, к.ч. број 862/2 њива 4 класе површине 1840 м2
уписане у пл.број 842 К.О. Бијељина село и к.ч. број
4260/3 њива 3 класе површине 48976 м2 уписана у к.к.ул.
1088 К.О. Бијељина 1 корисника ПД СЕМБЕРИЈЕ
АД Бијељина, као и некретнине означене као к.ч. број
6206/17 њива 4 класе површине 2322 м2 уписана у лист
непокретности број 1088 К.О. Бијељина 1 у којем је као
корисник уписана ПД”Семберија” А.Д. Бијељина-Ново
Село, са дијелом 1/1, a no грунтовници парцела означена
као к.ч. број 6206/17 одговара дијелу грунтовне парцеле
2503/1 уписане у зк.ул.број 3712 К.О. Бијељина, у
којем су предметне некретнине укњижене као ОНИ са
правом коришћења у корист ПД “Семберија” Бијељина,
са дијелом 1/1,укупне површине 92760 м2 у износу од
83.484,00 KM ( 0,90 КМ/м2).
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II

III

За реализацију ове Одлуке задужују се Начелник
општине Бијељина и Одјељење за финансије.

Накнаде у складу са овом Одлуком ће се
исплаћивати почев од 01. јануара 2008. године.

III

IV

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

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини накнада за рад чланова Општинске
изборне комисије Бијељина, број: 01-022-27/07 од
27.03.2007. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-31/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-38/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

Ha основу члана 1.2. и члана 2.12 став 7.
Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 и 40/06), члана
2. Изборног закона Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 34/02 и 19/05) 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 25. марта
2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
БИЈЕЉИНА
I
Предсједнику и члановима Општинске изборне
комисије Бијељина припада накнада за рад, у складу са
овом Одлуком.
II
Предсједнику и члановима Општинске изборне
комисије Бијељина припада накнада за рад на име
обављања послова припреме избора и провођења истих у
висини мјесечне накнаде која се исплаћује одборницима
Скупштине општине Бијељина, а предсједнику Комисије
уз увећање од 30%.
Накнада из предходног става овог члана се
исплаћује мјесечно из средстава буџета општине
Бијељина, предвиђених на позицији “Одређене намјенеОпштинска изборна комисија”.
Такође, из истих средстава предсједнику и
члановима Општинске изборне комисије припада
накнада путних трошкова и дневница који настану у
вези са вршењем послова из надлежности Комисије.

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

Ha основу члана 30. алинеја 2. и 8. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04 и 42/05), члана 20. став 4. Закона
о социјалној заштити (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 5/93, 15/96 и 110/03) и члана 35. алинеја
2. и 9. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина, на сједници одржаној 25. марта 2008.
године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ
ЛИЦИМА У СТАЊУ ВАНРЕДНЕ
СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
I - ОПШТЕОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови, овлашћења,
начин и поступак за додјелу једнократне новчане
помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе.
Члан 2.
Под ванредном социјалном потребом, у смислу
ове Одлуке, сматра се стање у којем је грађанину
или његовој породици неопходна помоћ друштвене
заједнице да би савладао тренутне властите материјалне
прилике које угрожавају минималне стандарде живљења,
када на основу својих материјалних могућности не
могу обезбедити заштиту угроженог живота или

28. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Број 9 - Страна 167

здравља односно када им је, услед ванредних околности, складу са одредбама ове Одлуке.
потребна новчана помоћ.
Начелник општине може писмено овластити и
Члан 3.
друга лица за одобравање једнократне новчане помоћи
Средства за додјелу једнократне новчане помоћи и одредити границе тог овлашћења.

обезбјеђују се у буџету општине Бијељина.

II - УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОМОЋИ
Члан 4.
Право на једнократну новчану помоћ, у складу са
овом Одлуком, могу остварити лица или чланови њихове
породице у случајевима када не постоји могућност
да по неком другом пропису остваре то право, или
када је потребно, на принципу солидарности, помоћи
у заштити живота или здравља лица која се налазе у
стању ванредне социјалне потребе а њихове материјалне
и друге прилике не могу обезбедити превазилажење
тренутне социјалне ситуације у којој су се затекли.
Члан 5.
Једнократна новчана помоћ може се одобрити
лицима која имају пребивалиште на подручју општине
Бијељина и која су се усљед различитих друштвених и
природних околности или ванредних прилика задесила
у стању ванредне социјалне потребе, a y сљедећим
случајевима:
• природне непогоде и ванредне околности које
пријете угрожавању живота и
• здравља (поплаве, пожари, земљотреси, немири и
друго),
• тешке болести и потребе за хитним медицинским
интервенцијама да би се
• спасили живот или здравље,
• отклањање непосредних опасности по здравље
због недостатка основних
• средстава за живот,
• изразито незадовољавајући стамбени и други
услови за живот,
• други ванредни оправдани случајеви, у складу са
овом Одлуком.
Изузетно од претходног става овог члана, а на
принципу солидарности, једнократна новчана помоћ
може се одобрити и лицима која немају пребивалиште
на подручју општине Бијељина, али постоји чврста
повезаност угрожених вриједности са интересима
општине Бијељина и њених грађана, под условима
утврђеним овом Одлуком.
III - НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ И
ОГРАНИЧЕЊА
Члан 6.
Одлуку о додјели једнокране новчане помоћи
доноси Начелник општине и Скупштина општине, у

Члан 7.
О захтјеву за додјелу једнократне новчане помоћи
у износу до 10.000,00 KM одлучује Начелник општине,
у складу са одредбама ове Одлуке.
О захтјеву за додјелу једнократне новчане помоћи
у износу већем од 10.000,00 KM одлучује Скупштина
општине на предлог Начелника општине.
Члан 8.
Једнократна новчана помоћ може се додијелити
истом лицу или његовој породици, у правилу, само
једанпут у току године.
Изузетно од претходног става овог члана, када
Одлуку о додјели једнократне новчане помоћи доноси
Начелник општине, истом лицу или његовој породици
може се у току једне године додијелити још једна
новчана помоћ по истом или различитом основу, али
укупна давања не могу бити већа од 1.000,00 KM.
У случају из претходног става овог члана, када
износ друге једнократне новчане помоћи превазилази
ограничење, о разлозима за такву одлуку обавијестиће
се Скупштина општине.
IV - ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ПОМОЋИ
Члан 9.
Заинтересовано лице подноси захтјев и прилаже
потребну документацију којом доказује испуњење
услова за одобрење једнократне новчане помоћи у
складу са одредбама ове Одлуке, а нарочито сљедеће:
• медицинску и другу документацију о лијечењу
(налаз, мишљење и препоруке љекара специја
листе, исправе о трошковима лијечења, исправе
фонда здравственог осигурања о сношењу
трошкова и слично),
• исправе и доказе о неспособности за рад,
незапослености, редовним примањима и стању
социјалне потребе,
• друге доказе којима располаже подносилац
захтјева.
Изузетно од претходног става овог члана, одлука
о додјели једнократне новчане помоћи може се донијети
непосредно на основу захтјева, уколико се из околности
случаја може поуздано закључити да подносилац
захтјева нема основних средстава за живот а износ такве
помоћи не прелази 200,00 KM.
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предмета, заједно са извјештајем и предлогом одлуке,
доставља Начелнику општине, ради одлучивања.
Одлука донијета поводом захтјева за додјелу
једнократне новчане помоћи је коначна и извршна.

Одлуку о додјели једнократне новчане помоћи, по
захтјеву заинтересованих лица, доноси Начелник општине,
на приједлог Комисије за додјелу новчане помоћи лицима
у стању ванредне социјалне потребе (у даљем тексту:
Члан 15.
Комисија), у складу са одредбама ове Одлуке.
Доносилац одлуке поводом захтјева, путем
Изузетно од претходног става овог члана, одлуку
о додјели једнократне новчане помоћи може донијети надлежне службе која за његове потребе обезбеђује
Начелник општине, без предлога Комисије, ако се извршење административних послова, одлуку доставља
на основу захтјева и приложених доказа а према надлежним органима ради извршења а један примјерак
околностима случаја, може поуздано закључити о одлуке обавезно доставља Комисији, ради праћења
постојању услова за додјелу помоћи а износ такве утрошка средстава за ове намјене, укључујући и одлуке
донијете на основу овлашћења из члана 9. и члана 10.
помоћи не прелази 500,00 KM.
ове Одлуке.
Члан 11.
О одлуци поводом захтјева писмено ће се
обавијестити подносилац захтјева, a уколико је захтјев
Комисија се састоји од предсједника и два члана одбијен навешће се разлози за такву одлуку.
који имају замјенике.
Комисију образује Начелник општине, на период
Члан 16.
од двије године.
Комисија и надлежно одјељење воде евиденцију
Један члан и његов замјеник се именују на
о
одобреним
једнократним новчаним помоћима и
приједлог Центра за социјални рад Бијељина, а
најмање
једном
годишње подносе извјештај Скупштини
преостала два члана и њихови замјеници су службеници
општине.
Административне службе општине Бијељина.
Члан 12.

V- ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Комисија води рачуна о општем стању подносиоца
захтјева и настојаће да по службеној дужности, тамо
гдје је потребно и могуће, прибави исправе и доказе о
чињеницама и околностима од значаја за одлучивање
о основаности захтјева за одобравање помоћи, према
условима предвиђеним у овој Одлуци.
Одјељење надлежно за питања социјалне заштите у
Административној служби општине Бијељина (у даљем
тексту: надлежно одјељење) и Центар за социјални рад
Бијељина за потребе Комисије осигуравају непохподну
стручну, административну и техничку подршку.
Комисија води записник о свом раду.

Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-40/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

Члан 13.
Комисија разматра захтјев и приложене исправе и
доказе и, ради провјере испуњености услова из члана 5. ове
Одлуке, по потреби врши непосредни увид у породичне,
социјалне и материјалне прилике или непосредне
околности случаја и о томе сачињава извјешатај са
предлогом за додјелу једнократне новчане помоћи.
Приликом утврђивања предлога за додјелу
једнократне новчане помоћи, Комисија води рачуна
о утврђеном чињеничном стању, о висини средстава
потребних за отклањање тренутне социјалне ситуације
подносиоца захтјева и о висини средстава у буџету
општине предвиђеним за ове намјене.
Ако на основу утврђених чињеница, поводом
поднијетог захтјева, Комисија налази да нема основа за
одобравање једнократне новчане помоћи предложиће да
се такав захтјев одбије као неоснован.
Члан 14.
Након

разматрања

захтјева

Комисија

списе

Ha основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 25. марта 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Ставља се ван снаге Одлука о одобрењу средстава
из буџета општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 23/07) у дијелу који се односи
на новчана средства за куповину парног котла у износу
од 81.900,00 KM.

28. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
II

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
“Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-37/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА СКУД-а “СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА
1.

2.
Ha основу члана 19. став 1. тачка 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 25. марта 2008. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА
“ДВОРОВИ” ДВОРОВИ
1.

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама
и допунама Статута Јавне установе Бања
“Дворови” Дворови, коју је Управни одбор ове
организације донио својом одлуком број: 01189/08 од 10. марта 2008. године, а односи се
на одређивање органа управљања.
2. Одлука о измјенама и допунама Статута из
тачке 1. овог Рјешења налази се у прилогу
Рјешења и чини његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 01-023-4/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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3.

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама
и допунама Статута СКУД-а “Семберија”
Бијељина, коју је Управни одбор ове
организације донио својом одлуком број:
82/08 од 7. марта 2008. године, а односи се на
одређивање органа управљања.
Одлука о измјенама и допунама Статута из
тачке 1. овог Рјешења налази се у прилогу
Рјешења и чини његов саставни дио.
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 01-023-3/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

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

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. став
1. тачка г. Закона о јавним предузећима (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 75/04) и члана 35. став
1. алинеја 2. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина” број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 25. марта 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ НЕТО ДОБИТИ ЈП
“ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
ГРАДА” БИЈЕЉИНА
I
РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нето добит ЈП “Дирекција за
изградњу и развој града” Бијељина из 2007. године у износу
од 47.780,00 KM, тако што ће се у цјелости усмјерити на
покриће дијела губитка из 2004. и 2005. године.
II

Ha основу члана 19. став 1. тачка 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 25. марта 2008. године,

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-41/08		
Бијељина, 		
Датум, 25. 03. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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I
Ha основу члана 69. став 2. Статута општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”
Усваја се План расподјеле средстава намијењених
број 5/05, 6/05 и 6/06 ) и члана 11. став 3. Правилника
за
спорт
и физичку културу у 2008. години.
о расподјели средстава за спорт и физичку културу
(„Службени гласник општине Бијељина” број 1/2008),
II
а на приједлог Савјета за спорт Скупштине општине
Бијељина, Начелник општине Бијељина д о н о с и
План расподјеле средстава из тачке I y прилогу је
ове Одлуке и чини њен саставни дио.

ОДЛУКУ
о усвајању Плана расподјеле средстава за спорт
и физичку културу за 2008. годину

ФУДБАЛ
1 ФК ”РАДНИК” 1. Лига Републике Српске
2 2. Лига Републике Српске - Пет клубова
3 3. Лига ПФС Четрнаест клубова
4 4. Лига ОФС Шеснаест клубова
5 5. Лига ОФС Двадесет два клуба
6 ФК ” РАДНИК” Мали фудбал
Укупно раздио 1

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

1

План 2008. године Исплата средстава
248.400,00
МЈЕСЕЧНО
186.300,00
КВАРТАЛНО
144.900,00
КВАРТАЛНО
75.900,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
74.500,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
5.500,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
735.500,00

За клуб
248400,00
37260,00
10350.001
4743.75
3386.36
5500.00

Проценат
18,00
13,50
10,50
5,50
5,40
0,40
53,30

2

План 2008. године Исплата средстава
120.000,00
КВАРТАЛНО
42.900,00
КВАРТАЛНО
9.600,00
КВАРТАЛНО
172.500,00

За клуб
120.000,00
42.900,00
9.600,00

Проценат
8,70
3,11
0,70
12,50

3

План 2008. године Исплата средстава
56.000,00
КВАРТАЛНО
45.000,00
КВАРТАЛНО
101.000,00

За клуб
56.000,00
45.000,00

Проценат
4.06
3.26
3.80

4

План 2008. године Исплата средстава
36.000,00
КВАРТАЛНО
16.500,00
КВАРТАЛНО
52.500,00

За клуб
36.000,00
16.500,00

Проценат
2.61
1.20
3.80

5

План 2008. године Исплата средстава
53.000,00
МЈЕСЕЧНО
44.000,00
КВАРТАЛНО
13.000,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
6.000,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
3.500,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
2.780,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
2.780,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
125.060,00

За клуб
53.000,00
44.000,00
13.000,00
6.000,00
3.500,00
2.780,00
2.780,00

Проценат
3,84
3,19
0,94
0,43
0,25
0,20
0,20
9,06

6

План 2008. године Исплата средстава
21.000,00
КВАРТАЛНО
16.500,00
КВАРТАЛНО
8.000,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
4.000,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
3.000,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
3.000,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
55.500,00

За клуб
21.000,00
16.500,00
8.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00

Пропенат
1,52
1,20
0,58
0,29
0,22
0,22
4,02

КОШАРКА
1 Кошаркашки клуб “Радник”
2 ОКК “Бијељина Плус” мушки+женски
3 ОКК “Будућност” мушки+женски
Укупно раздио 2
ОДБОЈКА
1 Одбојкашки клуб “Радник” мушки
2 Одбојкашки клуб “Радник” женски
Укупно раздио З
РУКОМЕТ
1 Рукометни клуб “Бијељина” мушки
2 Рукометни клуб “Бијељина” женски
Укупно раздио 4
БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ
1 Карате клуб “Пантери”
2 Боксерски клуб “Радник”
3 Џудо клуб “Самба-Пантери”
4 Карате клуб “Соко”
5 Теквандо клуб “Јоховац”
6 Карате клуб “Бијељина”
7 Реални аикидо ”Српски соко”
Укупно раздио 5
ОСТАЛИ СПОРТОВИ (ТАКМИЧАРСКИ КЛУБОВИ)
1 Тенисклуб “AC”
2 Ронилачки клуб “Пантери”
3 Атлетски клуб “Академац”
4 Тенис клуб “ТОП СПИН”
5 Пливачки клуб “Дворови”
6 Стони тенис “Радник”
Укупно раздио 6

28. 03. 2008.
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ИНВАЛИДНИ СПОРТ
1 Мушка одбојка инвалиди
2 Мушка кошарка инвалиди
Укупно раздио 7
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7

План 2008. године Исплата средстава
17.500,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
17.500,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
35.000,00

За клуб
17.500,00
17.500,00

Проценат
1,27
1,27
2,54

8

План 2008. године Исплата средстава
12.500,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
7.000,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
19.500,00

За клуб
12.500,00
7.000,00

Проценат
0,91
0,51
1,41

9

План 2008. године Исплата средстава
4.400,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
3.000,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
2.500,00 ПОЛУГОДИД1ЊЕ
2.500,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
12.400,00

За клуб
4.400,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00

Проценат
0,32
0,22
0,18
0,18
0,90

10

План 2008. године Исплата средстава
6.700,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
5.000,00 ПОЛУГОДИШЊЕ
11.700,00

За клуб
6.700,00
5.000,00

Проценат
0,49
0,36
0,85

11

План 2008. године Исплата средстава

ШАХ
1 Шах клуб “Пантери”
2 Шах клуб “Дворови”
Укупно раздио 8
СЕКЦИЈЕ (ТУРНИРСКА ТАКМИЧЕЊА)
1 Стрељачки клуб “Пантери”
2 Бициклистички клуб “Исток”
3 Стрељачки клуб “Семберка” Јања
4 Куглашки клуб “ОСА” Патковача
Укупно раздио 9
СПОРТОВИ ПРОМОТИВНОГ КАРАКТЕРА
1 Промоције заштите у саобраћају - Два клуба
2 Коњички клуб “Семберија”
Укупно раздио 10
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ СЛУЧАЈЕВА
1 Промјена ранга такмичења,одлазак на непланирана
такмичења. формирање нових лига.
Укупно раздио 11
12

СОКОЛСКИ ДОМ
1 Материјални трошкови Соколског дома
Укудно раздио 12

46.920,00

ПО ПОТРЕБИ

46.920,00

3,40

План 2008. године Исплата средстава
12.420,00
МЈЕСЕЧНО
12.420,00

КОНТРОЛА

1.380.000,00

Укупно средстава за спорт по програму

1.380.000,00

0,90
100,00

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-7/08
Бијељина,
Датум, 18.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

1. У дружењу жена „Луна” додијељује се 1.700,00 KM
Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
2. Средства у висини од 38.300,00КМ распоређују се
(“Службени гласник Републике Српске”,број 101/04,
сљедећим
корисницима у наведеним износима :
42/05 и 18/05), члана 51 Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина“, број 5/5
Приједлог
Редни
Назив удружења
за 2008.
и 6/06), a y вези са чланом 5 Одлуке о критеријима ,
број
начину и поступку расподјеле средстава удружењима
1.
Општинска организација Црвеног крста
8.000,00 КМ
грађана на подручју општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина“, број 8/06), начелник
општине Бијељина д о н о с и
2. СУБНОР
4.000,00 КМ
Није се јавио по обавјештењу, раније упутио захтјев

О длуку
о расподјели средстава за материјалне
трошкове удружењима грађана на подручју
општине Бијељина за 2008. г.

3.

ДДДК “Здравље”

4.500,00 КМ

4.

Удружење глувих и наглувих регије Бијељина

3.500,00 КМ

I

5.

Удружење слијепих и слабовидних
регије Бијељина

3.500,00 КМ

Средства у висини од 40.000,00КМ распоређују се
сљедећим корисницима у наведеним износима:

6.

Удружење за помоћ ментално заосталим
лицима “Нада”

3.000,00 КМ
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7.

Регионално удружење дистрофичара

3.000,00 КМ

8.

Удружење жена обољелих
од карцинома дојке “Геа”

3.800,00 КМ

9.

Удружење жена са инвалидитетом “Импулс”

3.000,00 КМ

10.

APT A

2.000,00 КМ

28. 03. 2008.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за одржавање и заштиту локалних
и некатегорисаних путева, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 613 700.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени
поступак.
V

II
Средства из става члана 1 ове Одлуке исплаћиваће
се квартално на жиро-рачуне наведених удружења.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-435-2/08		
Бијељина, 		
Датум, 28.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити одмах након окончања поступка, а крајњи
рок завршетка је 31.12.2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-87/08		
Бијељина, 		
Датум, 17.03.2008. године

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 УСЛУГА бр. СКП -20/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 20/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга:
Израда и одржавање хоризонталне сигнализације
на подручју општине Бијељина до 31.12.2008.године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 75.000,00 KM.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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 УСЛУГА бр. СКП -02/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП -02/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга:

28. 03. 2008.
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Одржавање јавне расвјете у граду Бијељини и
осталим насељеним мјестима на подручју општине
Бијељина током 2008. године
III
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ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - 17/08

II
Предвиђени
максимални
износ
БРУТО
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
средстава за реализацију јавне набавке је 280.000,00
послове,
вршиће се јавна набавка радова:
KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
Израда и одржавање вертикалне саобраћајне
средства је: Средства за финансирање комуналне
сигнализације
на подручју општине Бијељина до
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170, економ
01.04.2009.
године
ски код: 613 300.
III

IV
За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

набавку

спровешће

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.05.2008.године, а крајњи рок
завршетка је 31.04.2009. године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача биће исказани у посебном
дијелу тендерске документације.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 70.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за одржавање и заштиту локалних
и некатегорисаних путева, број потрошачке јединице:
0005170, економски код: 613 700.
IV
За предметну јавну
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

набавку

спровешће

се

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити одмах након окончања поступка, а крајњи рок
завршетка је 01.04.2009.године.
VI

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

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VII

Број: 02-404-90/08		
Бијељина, 		
Датум, 18.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП -17/08

Број: 02-404-91/08		
Бијељина, 		
Датум, 18.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
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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 РОБА бр. ОП -02(2 лота)-Ш/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 02(2 лота)-п1/08

28. 03. 2008.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-91/08		
Бијељина, 		
Датум, 18.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
јавна набавка роба:
Набавка погонског горива и пратећих погонских
деривата за потребе Административне службе општине
Бијељина током 2008. и 2009.године

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
Лот 1:	Набавка горива за моторна возила Администра.
Набавка
горива
за моторна
возиланабавкама
Администра
члана 13.
Правилника
о јавним
роба, услуга
тивне службе општине Бијељина током 2008.И и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број:01/07),
2009.године
Начелник општине д о н о с и :
Лот 2: Набавка горива за гријање (лож уље) за потребе
Административне службе општине Бијељина
током 2008. и 2009.године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 160.000,00 КМ (буџет
2008. године: 65.000,00 КМ, буџет 2009. године:
95.000,00 KM) за ЛОТ 1 и 95.000,00 KM (буџет 2008.
године: 25.000,00 КМ, буџет 2009. године: 70.000,00
KM) за ЛОТ 2.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Трошкови горива, број потрошачке
јединице: 0005240, економски код: 613 500 за Лот 1 и
Трошкови горива за гријање,број потрошачке јединице
0005240, економски код 613 500 за Лот 2.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени
поступак са закључивањем оквирног споразума.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од маја 2008.године, а крајњи рок
завршетка је 31.12. 2009.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр.СКП-22-а1/07 (лот 2)
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП-22-а1/07( лот 2)
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се јавна набавка услуга:
Накнадне услуге мјерења степена интензитета
буке на простору градског дијела општине Анекс I
Уговора бр.02-404-65/07 од 07.05.2007.године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 10.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: услуге мјерења интензитета буке, број
потрошачке јединице: 0005170, економски код: 613-90006.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања
обавјештења.
V
Накнадни и крајњи рок завршетка посла је до краја
окончања поступка нове јавне набавке.

28. 03. 2008.
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VI

окончања поступка јавне набавке.

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-93/08		
Бијељина, 		
Датум, 19.03.2008. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-94/08		
Бијељина, 		
Датум, 19.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

НАБАВКЕ УСЛУГА бр.СКП-22-п1-а1/07 (лот 1)
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП-22-п1-а1/07 (лот 1)
II

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. КН-Н -01/08
I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне бројем: КН-Н - 01/08
послове, вршиће се јавна набавка услуга:
Накнадне услуге мјерења аерозагеђења на
II
простору града Бијељине Анекс I Уговора бр.02-404За потребе Кабинета Начелника, вршиће се јавна
136/07 од 20.06.2007.године
набавка услуга:
III
Испитивање ставова грађана општине Бијељина о
тренутном стању у општини, као и жељеним правцима
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава развоја Бијељине
за реализацију јавне набавке је 10.000,00 KM.
III
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
средства је: услуге мјерења загађења зрака, број
за
реализацију
јавне набавке је 26.000,00 KM.
потрошачке јединице: 0005170, економски код: 613-90006.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
IV
средства је: Остале уговорене услуге, сарадња са другим
општинама и афирмација општине у окружењу, број
За предметну јавну набавку спровешће се потрошачке јединице: 0005120, економски код: 613 900.
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања
обавјештења.
IV
V
Накнадни и крајњи рок завршетка посла је до краја

За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев без објављивања обавјештења о
набавци.
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28. 03. 2008.

V

IV

Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити најкасније од априла 2008.године, а
крајњи рок завршетка је мај 2008. године.

За предметну јавну набавку спровешће се
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о
набавци.

VI

V

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

Предвиђени завршетак радова је 45 календарских
дана од дана увођења извођача у посао.

VII

VI

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.

Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

VIII

VII

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

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног ријешења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VIII

Број: 02-404-97/08		
Бијељина, 		
Датум, 21.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-98/08		
Бијељина, 		
Датум, 25.03.2008. године

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -02-п1/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 02-п1/08
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на реконструкцији и санацији
зграде биоскопа у Бијељини
III
Предвиђени максимални износ НЕТО средстава за
реализацију јавне набавке је 76.923,08 односно БРУТО
90.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(Сл. гласник PC” бр. 101/04 и 42/05) и члана 5.
Правилника о поступку директног споразума( “Сл.
гласник општине Бијељина”, број: 1/07), Начелник
општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА
I
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: КНОДС-05/08.
II
За потребе Кабинета Начелника општине, вршиће
се набавка сљедећих УСЛУГА
- УСЛУГА РЕКЛАМИРАЊА У ПОСЛОВНОМ
ИЗЛОГУ СЕМБЕРИЈЕ -

28. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
III

Поступак јавне набавке је путем ДИРЕКТНОГ
СПОРАЗУМА.
IV
Предвиђени
максимални
износ
НЕТО
СРЕДСТАВА за реализацију предметне јавне набавке је
360,00КМ односно БРУТО 421,20 KM.
V
Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: Остале уговорене услуге
(односи са јавношћу и информисање), број потрошачке
јединице 0005120, економски код 613 900 .
VI
Предвиђени рок за реализацију набавке је одмах.

тендерске документације, јер су доставили Увјерење
о измиреним обавезама ПДВ старије од три мјесеца,
Увјерење о измиреним обавезама за ПИО такође старије
од три мјесеца а недостаје и потврда понуђача да није
у поступку ликвидације и стечаја, након вредновања
а на основу наведеног критеријума - најнижа цијена
технички задовољавајуће оцјењено је да је најповољнији
следећи понуђач:
А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од 22.125,10 KM
III
Против ове одлуке сваки од понуђача има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-99/08		
Бијељина, 		
Датум, 26.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-47/08		
Бијељина, 		
Датум, 17.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП-н-1/08
I

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 :

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештењем о
набавци , а која се односи на набавку роба:
Набавка материјала за изградњу ограде гробља
и терена за мали фудбал у М.З. “Јања” понуду су
доставили следећи понуђачи:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ИП -02/08

1. А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
2. Д.О.О. “Симекс - пром”, Јања

22.125,10 KM
51.963,56 KM

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача Бијељина пут а.д. Бијељина
испуњава услове из тендерске документације, а понуда
ДОО”Симекс-пром” Јања не испуњава услове из

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештењем о
набавци, а која се односи на набавку услуга:
Извршење рјешења пољопривредне и еколошке
инспекције понуду су доставили следећи понуђачи:
1. Милан Дакић, Средња Чађевица

Број 9 - Страна 178

Службени гласник Општине Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да достављена понуда испуњава све услове тражене
тендерском документацијом, након вредновања а на
основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће оцјењено је да је најповољнији следећи
понуђач:
МИЛАН ДАКИЋ, Средња Чађевица са понуђеном
цијеном у бруто износу од 14.960,00 KM
III
Против ове одлуке дозвољено је да се поднесе
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема
исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-61/08		
Бијељина, 		
Датум, 19.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

• Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
• Д.О.О. “ПГП Градитељ”, Бијељина
За Лот 2: Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и градских улица у насељу на
подручју општине Бијељина (ископ и прочишћавање
канала) у 2008. години, понуде су доставили следећи
понуђачи:
• Д.О.О. ” Бук - промет”, Бијељина
• А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
• Д.О.О. “Радиша”, Бијељина
• Д.О.О. “ПГП Градитељ”, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају у
потпуности све пристигле понуде.
На основу критеријума - најнижа цијена
оодговарајуће понуде извршено је вредновање и
сачињена ранг листа на следећи начин:
Лот 1:
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број СКП -19 (2 лот-а)/08

28. 03. 2008.

Назив и сједиште
понуђача
Д.О.О. “ПГП Градитељ”
Бијељина
Д.О.О. “Радиша”
Бијељина
А.Д. “Бијељина пут”
Бијељина
Д.О.О. “Бук-промет”
Бијељина

Вриједност понуде
са ПДВ-ом
77.921,30 KM
117.455,71 KM
127.412,12 KM
188.555,09 KM

Лот2:
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Назив и сједиште
понуђача
Д.О.О. “Радиша”
Бијељина
Д.О.О. “ПГП Градитељ”
Бијељина
А.Д. “Бијељина пут”
Бијељина
Д.О.О. “Бук-промет”
Бијељина

Вриједност понуде
са ПДВ-ом
28.080,00 KM
29.835,00 KM
49.930,92 KM
58.734,00 KM

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку радова :
Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева
и градских улица на подручју општине Бијељина
За Лот 1: Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и градских улица у насељу на
подручју општине Бијељина у 2008.години, понуде су
доставили следећи понуђачи:
• Д.О.О. “ Бук - промет”, Бијељина
• А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

III
Ha основу извршеног вредновања оцијењено је да
је најповољнији понуђач следећи:
За Лот 1: Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и градских улица у насељу на
подручју општине Бијељина у 2008.години:
Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ” БИЈЕЉИНА
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
77.921,30 KM

28. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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За Лот 2: Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и градских улица у насељу на
подручју општине Бијељина (ископ и прочишћавање
канала) у 2008.години:
Д.О.О. “РАДИША”, БИЈЕЉИНА
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
28.080,00 KM

је да све понуде испуњавају услове предвиђене
тендерском документацијом, те је након вредновања,
а на основу наведеног критеријума - најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде оцјењено да је
најповољнији следећи понуђач:

IV

III

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

Против ове одлуке сваки од понуђача има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.

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

Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-26/08		
Бијељина, 		
Датум, 20.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Д.О.О. “МОЈИЋ”,

Бијељина

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-28/08		
Бијељина, 		
Датум, 21.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОП-03/08.
I

У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем оквирног споразума, а која се односи
на набавку роба: “Набавка канцеларијског материјала за
потребе Административне службе општине Бијељина”,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1.
2.
3.

Д.О.О. “КОРОНА”, Бијељина
Д.О.О. “МОЈИЋ”, Бијељина
Д.О.О. “СТИЛОС”, Бијељина

172,2935 бода
166,996 бода
189,31441 бод

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ИП-03/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку услуга:
“Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске
инспекције о уклањању мањих незаконито изграђених
објеката (ограде, гараже и сл.)”, понуде није доставио
ниједан понуђач.
II
Поступак се обуставља на основу члана 12. става
1. тачка б. Подтачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ.
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Службени гласник Општине Бијељина
III

28. 03. 2008.

најповољнији следећи понуђач:

Против ове одлуке дозвољен је приговор у року од
пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ”, Бијељина

10.682,10 KM

III

IV

Против ове одлуке сваки од понуђача има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.

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

Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

IV

Број: 02-404-72/08		
Бијељина, 		
Датум, 21.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-73/08		
Бијељина, 		
Датум, 21.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05),
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и
Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
Босне
и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
19/05, 52/05, 92/05 и 70/06) и члана 39. Правилника о
Начелник општине д о н о с и :
јавној набавци роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број:01/07), Начелник општине
ОДЛУКУ
доноси

О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-Н-3-/08
I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку радова: “Уређење
некатегорисаног пута (израда пропуста, ископ путних
канала и пошљунчавање) у МЗ Бјелошевац” понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О. “ПГП ГРАДИТЕЉ”,
Бијељина
2. Д.О.О. “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ”,
Д. Трнова
3. Д.О.О. “БУК ПРОМЕТ”
Бијељина

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РОБА
број: ОП-04-а1/07
I

10.682,10 KM

На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења за набавку додатних роба која се односи на:
Постављање клима уређаја због ненарушавања
вањског изгледа зграде општине Бијељина Анекс I
Уговора број:02-404-184/07 од 23.08.2008.године, позван
је сходно Закону, испоручилац роба из основног уговора
ДОО “SONY COMPUTERS” Бијељина.

11.177,89 KM

II

12.098,97 KM

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају све услове предвиђене
тендерском документацијом, те је након вредновања,
а на основу наведеног критеријума - најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде оцјењено да је

Након разматрања понуде понуђача ДОО “SONY COMPUTERS” Бијељина, установљено је да иста
испуњава усове тражене тендерском документацијом,
и након вођења преговарачког поступка за набавку
додатних роба из члана 1. прихваћена је цијена понуђача
у бруто износу од: 900,00 KM.
Ill
Против ове одлуке дозвољен је приговор који се
подноси у року од пет дана од дана пријемаисте.

28. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

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

Против ове одлуке сваки од понуђача има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
а објавиће се у “Службеном гласнику општине се изјавити и на записник код овог органа.
Бијељина”.
IV
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Број: 02-404-60/08		
НАЧЕЛНИК
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Бијељина, 		
Датум, 21.03.2008. године

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-35/08		
Бијељина, 		
Датум, 21.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ДД-28/08.

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, а која се односи на набавку радова:
“Извођење радова на изградњи спортских терена
за потребе основних школа у мјесним заједницама
Љељенча, Глоговац, Магнојевић Средњи, Чађавица
Доња и Чађавица Средња - општина Бијељина”, понуде
су доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О. “РАДИША”, Бијељина
2.А.Д. “БИЈЕЉИНА ПУТ”, Бијељина
3. ДОО “БУК ПРОМЕТ” Бијељина
4. ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ” Бијељина

105.699,09 KM
111.918,80 KM
122.953,20 KM
138.960,51 KM

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене
тендерском документацијом, те је након вредновања,
а на основу наведеног критеријума - најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде оцјењено да је
најповољнији следећи понуђач:
Д.О.О. “РАДИША”, Бијељина

105.699,09 KM

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОП-15/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку роба:
“Набавка гума за службене аутомобиле Админи
стративне службе општине Бијељина”, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. Д.О.О. “ТИМКО”, БРЧКО
2. Д.О.О . “ИНТЕРГАЈ”, Бијељина
3. Д.О.О. “ДУЊА”, Бијељина

4.666,84 KM
6.113,00 KM
4.978,00 KM

II
Након разматрања приспјелих понуда устано
вљено је да све понуде испуњавају услове предвиђене
тендерском документацијом, осим ДОО “Дуња”
Бијељина, јер недостаје Цертификат о квалитету
производа, те је након вредновања, а на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде оцјењено да је најповољнији следећи понуђач:

Службени гласник Општине Бијељина

Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-55/08		
Бијељина, 		
Датум, 21.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

III
На основу критеријума дефинисаних као:
Понуђена цијена����������������������������������������������� 80 бодова
Услови и начин плаћања��������������������������������� 20 бодова
Рок извођења���������������������������������������������������� 20 бодова
Извршено је вредновање и сачињена табела
бодовања са ранг листом на следећи начин:

р.бр. Назив понуђача

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број: ДД-14/08
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка која се односи на јавну набавку радова:
Изградња подручне петоразредне школе са
амбулантом породичне медицине и просторијама МЗ
у насељу Ковиљуше у Бијељини - II фаза, понуде су
доставили следећи понуђачи:
• Д.О.О.” Бук - промет”, Бијељина
• Д.О.О. “Техноград”, Тузла
• Д.О.О. “МД Перић компани”, Бијељина
• Д.О.О. “Астра план”, Брчко

(60 дана од
дана
пријема
ситуације)

Д.О.О. “МД Перић
27.82
2.
компани”
671.052,05КМ
Бијељина

(30 дана од
дана
пријема
ситуације)

Д.О.О. “Техноград”
23.77
3.
Тузла
782.633,35КМ

(60 дана од
дана
пријема
ситуације)

3.75
100 дана 35.90

1.

3.13
120 дана 33.45

2.

3.13
120 дана 30.65

3.

2.50

3.75

IV
Ha основу извршеног вредновања оцијењено је да
је најповољнији понуђач за радове из члана I ове Одлуке
следећи:
Д.О.О. “БУК - ПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
655.05,97 KM
V
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
VI

II
Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да услове из тендерске документације испуњавају
следеће понуде:
• Д.О.О.” Бук - промет”, Бијељина
• Д.О.О. “Техноград”, Тузла
• Д.О.О. “МД Перић компани”, Бијељина

3.75

28.40
655.005,97КМ

1.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине
д о н о с и:

Д.О.О.
“Бук-промет”
Бијељина

РАНГ

Против ове одлуке сваки од понуђача има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.

Укупан број бодова

Ill

док понуда понуђача Д.О.О. “Астра план”,
Брчко не испуњава услове прописане тендерском
документацијом, јер није достављена лицененца којом
се доказује стручна квалификованост запослених.

Број бодова за рок
извођења радова

4.666,84 KM.

Број бодова за услове и
начин плаћања

Д.О.О. „ТИМКО” БРЧКО

28. 03. 2008.

Број бодова за
понуђену
цијену
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-30/08		
Бијељина, 		
Датум, 21.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

28. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05 и 70/06 ) и члана 39. Правилника о
јавној набавци роба, услуга и радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број:01/07), Начелник општине
доноси

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број КНО-01/08
I
У преговарачком поступку без објављивања
обавјештења за набавку услуга која се односи на:
Медијско праћење активности Административне службе
општине Бијељина, Начелника општине и Предсједника
Скупштине општине уз емитовање обавјештења, огласа
и честитки током 2008.године, понуду је доставио
следећи понуђач:

Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ОП-24/08
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума, а која
се односи на: Набавку роба за одржавање хигијене
просторија и објеката Административне службе општине
Бијељина током 2008. године, сходно Закону о јавним
набавкама, понуде су доставили следећи понуђачи:
•

Д.О.О.”АБН”, Велика Обарска - Бијељина

•

Д.О.О. “М Компани”, Угљевик

•

Д.О.О. “Грађапромет”, Бијељина
II

1. Д.О.О. РТВ “ БН “, Бијељина
II
Након разматрања понуде понуђача Д.О.О. РТВ
“БН“ Бијељина, установљено је да иста испуњава услове
тражене тендерском документацијом. Након вредновања
на основу критеријума дефинисаног као најнижа цијена
и вођења преговарачког поступказа набавку услуга из
члана 1., прихваћена је коначна цијена понуђача у бруто
износу од: 70.200,00 KM.

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да све пристигле понуде испуњавају тражене услове
из тендерске документације.
III
Комисија је на основу критеријума дефинисаног
као најнижа цијена извршила вредновање и сачинила
ранг листу на следећи начин:

Ill

р.бр.

Против ове одлуке дозвољен је приговор који се
подноси у року од пет дана од дана пријема исте.

1.

Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-68/08		
Бијељина, 		
Датум, 25.03.2008. године
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Назив или шифра понуђача

Укупно бодова

РАНГ

Д.О.О.”Грађапромет”,
Бијељина

296,605 бодова

1.

2.

Д.О.О.”АБН”,
Велика обарска, Бијељина

310,925 бодова

2.

3.

Д.О.О.”М Компани”,
Угљевик

315,905 бодова

3.

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за робе
из члана I:
ДОО “ ГРАЂАПРОМЕТ”, БИЈЕЉИНА
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема исте.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Приговор се подноси писмено Начелнику
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника
овог органа.
јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник
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Службени гласник Општине Бијељина
V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-41/08		
Бијељина, 		
Датум, 26.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

28. 03. 2008.

и оцјењено је да је најповољнији понуђач за радове
из члана I:
ДОО “ОМЕГА С.М.”, Јоховац са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 22.600,00 KM
IV
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од
дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а може се изјавити и усмено на записник код
овог органа.

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
V
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
д о н о с и:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-23
(лот 4, ц1)/08

Број: 02-404-81/08		
Бијељина, 		
Датум, 26.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
поступка без додатног објављивања обавјештења о
набавци радова а која се односи на:
Пошљунчавање макадамских улица и некатего
рисаних путева у М.З. “Јања”, сходно Закону о јавним
набавкама, понуде су доставили следећи понуђачи:
•
•
•

Д.О.О.” Омега CM.”, Јоховац
А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина
Д.О.О. “Бук промет”, Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуде установљено
је да све пристигле понуде испуњавају тражене услове
из тендерске документације.
III
Комисија је на основу критеријума дефинисаног
као најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
извршила вредновање и сачинила ранг листу на следећи
начин:
р.бр.

Назив или шифра понуђача

Понуђена цијена са
ПДВ-ом

1.

Д.О.О.”Омега CM.”, Јоховац

22.600,00 KM

2.

А.Д. “Бијељина пут”, Бијељина

39.487,50 KM

3.

Д.О.О.”Бук-промет”, Бијељина

103.632,75 KM

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника
јавним набавкама роба, услугаи радова (“Сл. гласник
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ОП-08/08
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци а која се односи на јавну набавку услуга:
Набавка и инсталација јединственог информа
ционог система за матичну службу општине Бијељина,
сходно Закону о јавним набавкама, понуду је доставио
следећи понуђач:
- “MEGA COMPUTERS ENGINEERING”, Београд
II
Након разматрања достављене понуде установљено
је да иста испуњава опште и посебне услове тражене
тендерском
документацијом.
Након
извршеног
вредновања а на основу критеријума дефинисаног

28. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

као најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
оцјењено је да је најповољнији понуђач за предметне
услуге следећи:
“MEGA COMPUTERS ENGINEERING”, Београд
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
14.900,00 KM
III
Против ове одлуке дозвољено је да се поднесе
приговор у року од пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси писмено Начелнику
општине, а 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: 02-404-76/08		
Бијељина, 		
Датум, 27.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 6.
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 ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА
2008. ГОДИНУ
I
У ТАЧКИ 7. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 27. НА
ПОСТОЈЕЋИ НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-24/08:
”Извођење радова на вањском уређењу око објекта
Центра за високо образовање у Бијељини”, додаје се „ I
фаза”.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-37/08		
Бијељина, 		
Датум, 26.03.2008. године

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

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА БР. ДД-24/08
I
У чл. II уз назив јавне набавке: „Извођење радова
на вањском уређењу око објекта Центра за високо
образовање у Бијељини”, додаје се „ I фаза”
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-66/08		
Бијељина, 		
Датум, 26.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 42. став 7. Закона о основној
школи (“Службени гласник Републике Српске”, број
38/04 и 62/04) и члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05, 6/05
и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПСИХО-ФИЗИЧКЕ
ЗРЕЛОСТИ ЗА УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈА ДО
КРАЈА ТЕКУЋЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ
НАВРШАВАЈУ ШЕСТ ГОДИНА И
ОДРЕЂИВАЊУ РАСПОРЕДА УПИСА У
ШКОЛСКОЈ 2008/09. ГОДИНИ
I
У комисије за утврђивање психо-физичке зрелости
дјеце за упис у први разред основне школе која до краја
текуће календарске године навршавају шест година
именују се :
1. ОШ „ Петар Кочић “ Бродац
• Данка Бабаљ, педагог-психолог, предсједник,
• љекар, члан,
• наставник школе, члан
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Комисија ће извршити преглед и утврдити психофизичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
школе 8. и 9. априла 2008. године.
2. ОШ „ Меша Селимовић “ Јања
• Мила Ковачевић, педагог-психолог, предсједник,
• љекар, члан,
• наставник школе, члан.
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• љекар, члан,
• наставник школе, члан.
Комисија ће извршити преглед и утврдити психофизичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
школе 21, 22. и 23. априла 2008. године.

9. ОШ „ Ћирило и Методије “ Главичице
• Јадранко Драгић, педагог-психолог, предсједник
• љекар, члан
Комисија ће извршити преглед и утврдити психо• наставник школе, члан.
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
школе 10, 11, 15. и 18. априла 2008. године.
Комисија ће извршити преглед и утврдити психофизичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
3. ОШ „ Петар Петровић Његош “ Велика Обарска
школе 23. априла 2008. године.
• Ранко Пунош, педагог-психолог, предсједник
• љекар, члан
10. ОШ „ Кнез Иво од Семберије “ Бијељина
• наставник школе, члан
• Душан Шавија, педагог-психолог, предсједник
• љекар, члан
Комисија ће извршити преглед и утврдити психо• наставник школ, члан
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
школе 11. априла 2008. године.
Комисија ће извршити преглед и утврдити психофизичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
4. ОШ „ Доситеј Обрадовић “ Суво Поље
школе 29. и 30. априла 2008. године.
• Светлана Жугић, педагог-психолог, предсједник
• љекар, члан
11. ОШ „ Јован Дучић “ Бијељина
• наставник школе, члан
• Јагода Слијепчевић, педагог-психолог, предсједник
Комисија ће извршити преглед и утврдити психо• љекар, члан,
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
• наставник школе, члан.
школе 14. и 15. априла 2008. године.
Комисија ће извршити преглед и утврдити психо5. ОШ „ Стеван Немања “ Горњи Драгаљевац
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
• Александра Дивчић, педагог-психолог, предсједник, школе 5. и 6. маја 2008. године.
• љекар, члан,
12. ОШ „ Свети Сава “ Бијељина
• наставник школе, члан
• Радмила Ћеклић, педагог, предсједник,
• Љиљана С Ракић, психолог, члан,
Комисија ће извршити преглед и утврдити психо• љекар, члан,
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
• наставник школе, члан
школе 14, 15, 16. и 17. априла 2008. године.
6. ОШ „ Дворови “ Дворови
• Јелица Зекић, педагог-психолог, предсједник,
• љекар, члан
• наставник школа, члан.

Комисија ће извршити преглед и утврдити психофизичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
школе 5, 6. и 7. маја 2008. године.
II

Комисија ће извршити преглед и утврдити психоЗадатак комисија је да у складу са чланом 1.
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне Правилника о упису ученика у први разред основне
школе 14, 15, 16. и 17. априла 2008. године.
школе (“Службени гласник Републике Српске”, број
19/05), утврде психо-физичку зрелост дјеце за похађање
7. ОШ „ Свети Сава “ Црњелово
наставе која до краја текуће календарске године
• Јово Јовановић, педагог-психолог, предсједник
навршавају шест година и донесу рјешења о психо• љекар, члан,
физичкој зрелости за упис у први разред основне школе.
• наставник школе, члан.
III
Комисија ће извршити преглед и утврдити психоОвлашћују се предсједници комисија да донесу
физичку зрелост дјеце за упис у први разред основне
рјешења
којима се утврђује психо-физичка зрелост дјеце
школе 17. априла 2008. године.
за упис у први разред основне школе.
8. ОШ „ Вук Караџић “ Бијељина
• Жељка Босиљчић, педагог-психолог, предсједник

28. 03. 2008.
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IV

I

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

ЉУБИНКО
СТЕВАНОВИЋ,
дипл.инж.грађ.
из Бијељине иименује се за извршног директора за
грађевинско земљиште и саобраћај у ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина, на период до
03.04.2010. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-610-4/08		
Бијељина, 		
Датум, 20.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
примјењиваће се од 15.03.2008. године.
III

На основу члана 11. став 1. Закона о јавним
предузећима (“Сужбени гласник Републике Српске”
број: 75/04), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина” број: 9/03, 6/05 и 4/08)
и члана 22. став 3. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за
изградњу и развој града” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина” број: 2/06), Надзорни одбор на 24.
сједници одржаној дана 14.03.2008. године д о н о с и

Рјешење ће бити објављено у „Службеном
гласнику општине Бијељина”.
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И РАЗВОЈ ГРАДА”
Број: И-293/08		
Бијељина, 		
Датум, 14.03.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Војин Митровић с. р.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
ГРАДА” БИЈЕЉИНА

САД РЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

9. Одлука о промјени статуса одређеног земљишта у
К.О. Бијељина 1����������������������������������������������������165

1. Одлука о оснивању Аграрног фонда општине
Бијељина ���������������������������������������������������������������157

10. Одлука о промјени статуса одређеног земљишта у
К.О. Бијељина село ����������������������������������������������165

2. Одлука о мјерама и превенцији на сузбијању
заразних болести животиња на подручју општине
Бијељина ���������������������������������������������������������������159

11. Одлука о висини накнаде ПД “Семберија” а.д.
Бијељина по основу уложених средстава у
некретнине������������������������������������������������������������165

3. Одлука о приступању изради урбанистичког
пројекта „Локација 5” у оквиру регулационог
плана „Центар града” у Бијељини����������������������161

12. Одлука о висини накнада за рад чланова
Општинске изборне комисије Бијељина������������166

4. Одлука о приступању изради измјене дијела
регулационог плана МЗ “Дашница”
у Бијељини������������������������������������������������������������162
5. Одлука о преносу права управљања на непокре
тности - згради и земљишту на ЈП „Дирекција за
изградњу и развој града” Бијељина���������������������163
6. Одлука о финансирању изградње јавне расвјете
из буџета општине Бијељина ������������������������������163

13. Одлука о једнократној новчаној помоћи
лицима у стању ванредне социјалне потребе����166
14. Одлука о стављању ван снаге одлуке о одобрењу
средстава из Буџета општине Бијељина ������������168
15. Рјешење о давању сагласности на Одлуку о
измјенама и допунама статута Јавне установе
бања “Дворови” Дворови ������������������������������������169

7. Одлука о суфинансирању пројеката ������������������164

16. Рјешење о давању сагласности на Одлуку
о измјенама и допунама статута СКУД-а
“Семберија” Бијељина������������������������������������������169

8. Одлука о измјени и допуни одлуке о начину и
условима јавне продаје неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини ����������������������������164

Одлуку о распоређивању нето добити
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина ���������������������������������������������������������������169
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35. Одлука о резултатима окончаног поступка јавне
набавке додатних роба број: ОП-04-а1/07��������� 180

18. Одлука о усвајању плана расподјеле средстава за
спорт и физичку културу за 2008. годину ��������� 170

36. Одлука о резултатима окончаног поступка јавне
набавке и избору најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке број ДД-28/08.��������������� 181

19. Одлука о расподјели средстава за материјалне
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