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11. фебруар 2010. ГОДИНЕ

БРОЈ 2/2010

Ha основу члана 35. став 1. алинеја 22. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина” број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана, 10. фебруара 2010.
године, д о н и ј е л а је

25.06.2009. године, на 3.944.039,00КМ са роком отплате
10 година (до 2019.године)
Остатак дуга са 31.12.2009. године износи
3.925.351,00 КМ. Годишње оптерећење 2010-2019. год.
износи 394.404,00 KM.

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПО ОСНОВУ
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ

в) Кредит ИРБ банке, уговор 02-404-116/09 од
25.06.2009. године на 2.609.072,00КМ са роком отплате
10 година (до 2019. године)
Остатак дуга са 31.12.2009. године износи
2.566.672,00 KM. Годишње оптерећење 2010-2019. године износи 260.907,00 KM.

Члан 1.
Општина Бијељина задужиће се по основу
гаранције за експропријацију у износу од 100.000,00 КМ
, у сврху постављања моста на каналу Дашница.
Предмет експропријације су некретнине уписане
у з.к. улошку број 6964;6965 и 4711 К.О. Бијељина 1, у
складу са регулационим планом “МЗ Дашница”.
Члан 2.
Гаранцију из члана I ове Одлуке издаће банка под
следећим условима:
-- износ гаранције : 100.000,00 KM
-- провизија 500,00КМ
-- накнада по кварталу 6.000,00 KM
-- укупно: 100.000,00КМ + 6.000,00КМ + 500,00КМ
=106.500,00 KM
-- рок важења: 31.12.2011.године
-- корисник гаранције: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Подручна
јединица Бијељина
-- Обезбјеђење за гаранцију: депозит
Члан 3.
Квантификације у складу са ограничењима дуга су
следеће:
Кредитно задужење:
- дугорочни кредити:

г) Кредит Свјетске банке 345.000,00 USD
(471.270,00 KM) ca роком отплате на 23 године (до 2030.
године) према Одлуци Владе PC o распореду задужења по
општинама, за отплате кредита из 1999. године, за инфраструктуру.
Остатак дуга са 31.12.2009. године износи
430.290,00 КМ
д) Задужење по основу емисије обвезница по
Одлуци Скупштине од 15.304.875,00 KM. Годишње
оптерећење 2010-2019. године износи 1.530.487,00 KM.
Задужење по основу гаранција:
дугорочно задужење:
- Дуг по гаранцији број 02-014-1-299/06 од 20.07.
2006. године, са роком важења 15.10.2010.-15.04.2027.
године, године од стране Свјетске банке у складу са Одлуком о оснивању ЈП Регионална депонија ЕКО ДЕП
износи 2.174.075,41 SDR, што на дан 3.3.2008. године
износи 4.622.084,00КМ
Члан 4.

Задужење општине Бијељина у складу је са Законом о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске “ број 54/08, 126/08 и
92/09 и Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Реа) Кредит NLB Развојна банка, уговор 03-302-2/07 публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”
од 8.3.2007. године на 20.825.509,89 KM, ca роком от- број 30/07).
плате 10 година (до 2019.године)
Члан 5.
Остатак дуга на дан 31.12.2009. године је
17.680.542,00 KM. Годишње оптерећење 2010-2019. гоЗадужује се Начелник општине Бијељина да
дине износи 1.768.054,00 KM.
обезбиједи извршење ове Одлуке.
б) Кредит ИРБ банке, уговор 02-404-116/09, од
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Члан 6.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број 101/04,
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од да- 42/05 и 118/05), члана 20. Закона о социјалној заштити
на објављивања у “Службеном гласнику општине („Службени гласник Републике Српске, бр. 5/93, 15/96,
Бијељина “.
110/03 и 33/08), и члана 35. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина” број 5/05, 6/05
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
и 6/06), Скупштина општине Бијељина, на сједници
одржаној дана, 10. фебруара 2010. године, д о н и ј е л а
Број: 01-022-14/10
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
је
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 02. 2010. године

Драган Ђурђевић, с. р.

ОДЛУКУ
О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА И УСЛУГАМА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоупраI ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ви („Службени гласник Републике Српске,, бр. 101/04,
42/05 и 118/05) члана 20. Закона о социјалној заштити
Члан 1.
(„Службени гласник Републике Српске,, бр. 5/93, 15/96,
110/03 и 33/08), и члана 35. Статута општине Бијељина
Овом Одлуком утврђују се проширена права и
(„Службени гласник општине Бијељина” број 5/05, 6/05
услуге у области социјалне заштите која нису утврђена
и 6/06), Скупштина општине Бијељина, на сједници
Законом о социјалној заштити.
одржаној дана 10. фебруара 2010. године, д о н и ј е л а
је
Члан 2.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ И ДОДАТКА ЗА ПОМОЋ И ЊЕГУ
ДРУГОГ ЛИЦА

Социјална заштита се обезбјеђује грађанима који
су неспособни за рад, који немају довољно средстава
за живот и сродника који по закону имају обавезу и у
могућности су да им обезбједе издржавање.
У изузетним случајевима, ово право може оствариЧлан 1.
ти и лице коме је услед посебних околности потребна
Овом Одлуком утврђују се висина новчане помоћи социјална заштита јер се нашло у стању социјалне пои додатка за помоћ и његу другог лица на подручју оп- требе (због ратних страдања, претрпљене елементарне
штине Бијељина
непогоде, смрти једног или више чланова породице) под
условом да то право не могу остварити по неком другом
основу.
Члан 2.
Право на социјалну заштиту имају лица која имају
Висина новчане помоћи, утврђена овом Одлуком, пребивалиште односно боравиште, законом признато
мјесечно износи:
као пребивалиште, на подручју општине Бијељина.
1. За појединца ��������������������������������������������60,00 KM
2. За породицу са два члана�����������������������80,00 KM
Члан 3.
3. За породицу са три члана�����������������������90,00 KM
4. За породицу са четири члана���������������100,00 KM
Проширена права из ове Одлуке реализује Центар
5. За породицу са пет и више чланова ����110,00 KM. за социјални рад самостално или у сарадњи са другим
институцијама, невладиним организацијама и сл.
Члан 3.
II КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Висина додатка за помоћ и његу другог лица
утврђује се у мјесечном новчаном износу у висини новЧлан 4.
чане помоћи за појединца, утврђене овом Одлуком.
Корисници социјалне заштите, у смислу ове ОдлуЧлан 4.
ке, су лица која се налазе у стању социјалне потребе, а
нарочито:
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана 1. малољетници:
објављивања у Службеном гласнику општине Бијељина
• без родитељског старања,
а примјењиваће се од 01.01.2010. године.
• ометени у физичком и психичком развоју,
• чији је развој ометен породичним приликама,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
• васпитно занемарени и запуштени.
2. пунољетна лица:
Број: 01-022-13/10
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
• материјално необезбјеђена и за рад неспособна лица,
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
• стара лица без породичног старања,
Датум, 10. 02. 2010. године
Драган Ђурђевић, с. р.
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4. Особе са хроничним менталним поремећајем и
старачком изнемоглошћу
5. Слијепи и слабовиди
6. Особе које су покретне, али живе на сеоском
подручју и имају висок ниво потребе за здравственим надзором.

• инвалидна лица,
• лица са друштвено негативним понашањем,
• лица којима је због посебних околности потребна
социјална заштита.
III ПРОШИРЕНА ПРАВА И УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 5.
Проширена права и облици социјалне заштите у
смислу ове Одлуке су:
1. Задовољење стамбених потреба корисника
2. Њега и помоћ у кући
3. Заштита ученичког стандарда
4. Право на накнаду за смјештај у властиту породицу
5. Обезбјеђење огрева, одјеће и обуће
6. Субвенционирање трошкова електричне
енергије - комуналних услуга - потрошња воде и
одвоз смећа
7. Помоћ за школовање и оспособљавање омладине без родитељског старања
8. Помоћ у збрињавању пунољетних лица након
напуштања установа
9. Помоћ у натури
10. Право на кориштење јавне кухиње.

Право на његу и помоћ у кући, на терет Центра
за социјални рад остварују корисници новчане помоћи
и друта лица чији укупни мјесечни приходи не прелазе
износ од 40% од најниже плате одређене у Републици
Српској, под условом да живе сами и немају сродника
који су по закону обавезни да их издржавају.
Члан 9.
Њега и помоћ у кући се обезбјеђује пружањем
следећих услуга: помоћ у кући и здравствена њега и
надзор.
Услуге помоћи у кући
а)

•
•
•
•
•

1. Задовољење стамбених потреба корисника
Члан 6.
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б)

Приоритетне услуге помоћи у кући обухватају:
помоћ у обезбјеђењу исхране
помоћ у одржавању личне хигијене
помоћ у одржавању хигијене одјевних предмета
и постељине
помоћ у загријавању просторије
помоћ у одржавању хигијене стана

Остале услуге помоћи у кући обухватају:
• помоћ у задовољавању егзистенцијалних потреба
везаних за кретање, плаћање обавеза, подизање
новца, успостављање сарадње и одржавање
сарадње са заједницом и породицом
• разговор и дружење

Центар за социјални рад, у оквиру својих
могућности a y складу са годишњим Програмом, води бригу о стамбеним потребама корисника новчане
помоћи у дијелу:
• привременог стамбеног збрињавања,
• изградње стамбених објеката,
и утврђене су Законом о социјалној заштити као
• адаптације неусловног стамбеног простора (кров,
основно
право из социјалне заштите.
под, струја, вода и слично)
• опремања стамбених објеката
Услуге здравствене његе и надзора обухватају:
• плаћања трошкова одржавања.
Члан 7.
Задовољење стамбених потреба корисника
утврђује се у складу са Правилником о рјешавању стамбених питања корисника социјалне заштите на подручју
општине Бијељина.
2. Њега и помоћ у кући
Члан 8.
Корисници права на његу и помоћ у кући, према израженим потребама и здравственом стању,
разврставају се у шест категорија:
1. Непокретни
2. Тешко покретни
3. Слабо покретни (уз помоћ помагала или друге
особе)

• праћење виталних здравствених параметара
• припрема и давање медицинске терапије
превијање мањих рана и повреда
• превенција декубитуса
• сарадња са здравственим установама
• помоћ у одржавању личне хигијене непокретних
• здравствено просвећивање и савјетовање
• обезбјеђење пелена и лијекова који нису на
позитивној листи.
Члан 10.
Ha основу закључка Стручног тима да је одређеној
старој особи потребно признати право на његу и помоћ
у кући, Центар за социјални рад сачињава индивидуални план заштите за сваког корисника и доноси рјешење
о признавању наведеног права којим је ближе прецизирано: врста услуге, извршиоци, трајање права, ревизија,
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учешће у трошковима услуга и друго.
За обављање послова надзора над квалитетом
услуга, Центар може, самостално или у сарадњи са другим актерима социјалне заштите (партнером), организовати мобилни тим.
Састав мобилног тима, надлежност, начин рада и
друга питања Центар уређују посебним актом.
Члан 11.
Цјеновник услуга утврђује се на почетку сваке календарске године. Сагласност на цјеновник даје Управни одбор Центра за социјални рад.
3. Заштита ученичког стандарда
Члан 12.
Дјеца корисника новчане помоћи, дјеца под
старатељством, дјеца која се школују под посебним условима, дјеца смјештена у установама социјалне заштите и у другу породицу имају право на трошкове превоза
од куће до школе. Ово право остварују под условом да је
удаљеност између школе и куће већа од 4 километра.
Дјеца смјештена у установе социјалне заштите или
која се налазе на школовању под посебним условима ван
подручја општине Бијељина имају право на накнаду трошкова превоза од школе - установе до куће 3 пута годишње.
Накнада се исплаћује у висини цијене аутобуске карте у
оба правца. Право на накнаду припада и пратиоцу уколико
дијете путује у пратњи одрасле особе-пратиоца.
У основним школама гдје раде школске кухиње
право на бесплатно кориштење кухиње имају дјеца корисника новчане помоћи, дјеца под старатељством,
дјеца која се школују под посебним условима и дјеца
смјештена у другу породицу.
Горе поменуте категорије дјеце имају право на накнаду за набавку уџбеника и школског прибора једанпут
у току године.
4. Право на накнаду за смјештај у властиту
породицу
Члан 13.
•
•
•
•
•

Право на накнаду за смјештај у породици признаје се:
лицима са сметњама у развоју степене тешке
менталне ретардације
слијепим лицима
лицама са тјелесним оштећењима (потпуна одузетост, церебрална парализа са
потпуном одузетошћу-непокретни) и
обољелим од аутизма.

Право се признаје на основу налаза и мишљења
Првостепене стручне комисије за разврставање лица са
физичким и психичким сметњама.
Члан 14.
Накнада за смјештај у властиту породицу утврђује
се у процентуалном износу од 20% од основице, коју чи-
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ни разлика цијене смјештаја у установу социјалне заштите за лица која потпуно зависе од помоћи другог
лица и лица теже и тешке менталне ометености, коју
утврђује рјешењем Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске на почетку сваке године и учешћа у трошковима смјештаја корисника права, према Закону о социјалној заштити и обвезника
издржавања у складу са Правилником о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске,, број 83/02).
Члан 15.
Усклађивање висине новчане помоћи на име права
на смјештај у властиту породицу и ревизија права врши
се на почетку сваке године, након што Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске утврди
мјесечну цијену услуга за смјештај корисника у установу социјалне заштите.
5. Обезбјеђење огрева, одјеће и обуће
Члан 16.
Корисници новчане помоћи имају право до 3 м3
огревног дрвета годишње.
За набавку и дистрибуцију огревног дрвета
задужује се Центар за социјални рад.
Члан 17.
Дјеца под старатељством, лица смјештена у установе социјалне заштите и у другу породицу имају право на помоћ за набавку одјеће и обуће највише два пута
годишње у износу од 25% од најниже цијене смјештаја у
установу социјалне заштите.
Корисници новчане помоћи ово право остварују
под условом да се овај вид помоћи не може обезбједити
на други начин (хуманитарна помоћ, преко Општинске
организације Црвеног крста и сл.).
6. Субвенционирање трошкова електричне енергије и комуналних услуга - потрошња воде и одвоз смећа
Члан 18.
Корисници новчане помоћи и хранитељске породице имају право на мјесечну субвенцију у износу од
150 KWh под условом да то право не могу остварити по
неком другом основу.
Корисници новчане помоћи имају право на
мјесечну субвенцију за потрошњу воде у износу од
3 кубика воде по члану породичног домаћинства и
одвоз смећа у висини цијене коштања одвоза смећа на
подручју општине Бијељина.
7. Помоћ за школовање и оспособљавање омладине
без родитељског старања
Члан 19.
Лица над којима је престало старатељство због
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Члан 23.
пунољетства и дјеца корисници новчане помоћи ако се
до тада нису оспособили за самосталан живот и налаПрава утврђена у члану 5. ове Одлуке
зе се на редовном школовању имају право на помоћ за
обезбјеђиваће
се у складу са Програмом рада Центра за
школовање и оспособљавање.
социјални
рад.
Помоћ се одређује у висини трошкова смјештаја
У немогућности реализације Програма рада, Цени исхране у студентским и ђачким домовима у мјесту
тар ће права из предходног става обезбјеђивати по пришколовања.
оритету.
8. Помоћ у збрињавању пунољетних лица након
напуштања установа

IV УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 20.

Члан 24.
Лица, за која се, након престанка права на
Проширена права и услуге из члана 5. ове Одлусмјештај у установу социјалне заштите, утврди да не
ке,
остварују
се у складу са условима предвиђеним овом
посједују имовину и приходе из којих се могу издржаваОдлуком
и
Законом
о социјалној заштити.
ти остварују право на помоћ у збрињавању.
Ова помоћ подразумијева пружање мјесечне новчане помоћи која је одређена у висини новчане помоћи V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
утврђене општинском Одлуком о утврђивању висине
новчане помоћи и додатка за помоћ и његу другог лиЧлан 25.
ца за појединца, као и свих других проширених права и
услуга из социјалне заштите, која се, у складу са овом
Право на социјалну заштиту остварује у складу са
Одлуком, признају корисницима новчане помоћи.
Законом о социјалној заштити, овом Одлуком и ЗакоПомоћ подразумијева и услуге социјалног и ном о општем управном поступку („Службени гласник
педагошко-психолошког рада.
Републике Српске,, бр. 13/02).
Ово право остварује се најдуже 1 годину од дана
престанка права на смјештај у установу социјалне за- VI НАДЗОР НАД СТРУЧНИМ РАДОМ
штите.
Члан 26.

9. Помоћ у натури
Члан 21.
Лица корисници новчане помоћи и лица на
смјештају у другу породицу остварују право на помоћ у
натури под условом да ову помоћ не могу остварити на
други начин (хуманитарна помоћ, донације, преко Општинске организације Црвеног крста или на неки други
начин). Помоћ се додјељује два пута годишње и састоји
од хигијенског и прехрамбеног пакета.
Вриједност помоћи се утврђује на почетку године
у складу са планираним буџетским средствима.
10. Право на кориштење јавне кухиње

Стручни надзор над радом Центра за социјални
рад у смислу праћења остваривања права врши се у
складу са чланом 77. и 78. Закона о социјалној заштити.
VII ОБЕЗБЈЕЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИРАЊА
Члан 27.
Средства за остваривање права која су утврђена
овом Одлуком обезбјеђују се у буџету општине
Бијељина.
VIII НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 22.

Члан 28.

Право на кориштење јавне кухиње остварују корисници права на новчану помоћ и друга лица под
следећим условима:
• да укупни мјесечни приходи породичног
домаћинства не прелазе износ најниже пензије у
Републици Српској;
• да немају радно способне чланове породичног
домаћинства и
• да нису у могућности или немају услове да сами
спремају оброке.

Лице коме је признато право из ове Одлуке, дужно
је пријавити сваку промјену која је од утицаја на обим и
даље кориштење стеченог права (смрт корисника, престанак школовања и др.) у року од 8 дана од дана настанка промјене.
Члан 29
Корисник, односно носилац права по овој Одлуци
који не поступи у складу са одредбом претходног члана ове Одлуке дужан је да надокнади штету коју је имао
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Члан 2.
орган на чији терет је вршена исплата или признање наведеног права од дана када је кориснику требало престаОдбор активно учествује у остваривању и
ти право, у складу са прописима о облигационим однореализацији
свих питања у вези са здравственом
сима и Законом о социјалној заштити.
стратегијом на нивоу примарне здравствене заштите, пружа подршку и помоћ здравственим установаIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ма и здравственим радницима, подстиче активности
свих
надлежних органа, омогућава непосредно учешће
Члан 30.
грађана у исказивању здравствених потреба, a y циљу
Са даном почетка примјене ове Одлуке престаје да побољшања цјелокупне здравствене ситуације на
се примјењује Одлука о заштити социјално угроженог територији општине Бијељина.

становништва бр. 01-022-20/04 од 29. априла 2004.годиЧлан 3.
не („Службени гласник општине Бијељина,, бр. 05/04)
изузев чланова 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20. које се одОдбор разматра сва питања из области здравства и
носе на здравствену заштиту здравствено неосигураних
даје
своје
приједлоге и прерпоруке Скупштини општилица и сахране социјално угрожених лица.
не и Начелнику општине, уколико су она у надлежности
ових органа општине.
Члан31.

Одбор сарађује са установама основаним за ову обСтупањем на снагу ове Одлуке престаје да важи ласт, невладиним организацијама и осталим субјектима
Одлука о праву на накнаду за смјештај у властиту по- заинтересованим за здравство и здравствену заштиту.
родицу корисника социјалне заштите број 01-022-64/09
Одбор може донијети пословник о свом раду.
од 18. јуна 2009.године („Службени гласник општине
Рад Одбора мора бити усаглашен са законом и
Бијељина” број 16/09).
прописима општине.
Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Бијељина
а примјењиваће се од 01.01.2010. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-12/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. 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 ), члана 9. став 3. и 6. Закона о
здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09) 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, 10. фебруара 2010. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се оснива Одбор за здравље као
стално радно тијело Скупштине општине Бијељина ( у
даљем тексту Одбор).
Одлуком се регулише надлежност Одбора, начин
рада, састав и мандат чланова и друга питања од значаја
за његово функционисање.

Члан 4.
Одбор прати реализацију Стратегије развоја у области здравства, као и друге планове и програме општине везане за ову област, те у том смислу:
• разматра извјештаје, информације и програме из
области здравства на подручју општине,
• прати здравствено стање становништва на
подручју општине и предлаже Скупштини општине предузимање мјера на његовом
побољшању,
• прати успостављање мреже амбуланти породичне медицине,
• прати стање у подручју примарне здравствене заштите и пружању здравствених услуга,
• предлаже проЈекте у вези са здравственом заштитом и прати њихову реализацију, предлаже
доношење одговарајућих препорука и смјерница
у области здравствене заштите,
• разматра организацију и функционисање здравствених установа чији је оснивач општина и
предлаже мјере за њихов ефикаснији рад,
• координира рад свих носилаца здравствене заштите на подручју општине, учествује у осталим
активностима везаним за спровођење здравствене заштите , - подноси годишњи извјештај о свом
раду,
• врши и друге послове који су му стављени у надлежност законима, прописима Министарства
здравља и социјалне заштите и прописима општине.
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Члан 5.

да Бијељине почиње источним међама парцела означених као број к.ч.367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360/1
Чланови Одбора бирају се из реда одборника и 359/1, затим скреће у правцу југозапада и иде међама
Скупштине општине Бијељина и представника других парцела означених као број к.ч.360/2 и 359/2, затим
заинтересованих организација, као што су: здравстве- наставља јужном катастарском међом парцеле означене
не и образовне установе, установе социјалне заштите, као к.ч.359/1, долази до к.ч.1344 (пут), наставља у правпредузећа, невладине организације и општински синди- цу севера западним међама парцела означених као број
кат, уз заступљеност оба пола.
к.ч.359/1, 360/1, 361, 362, 363, 364, 365, 366 и 367 и проОдбор има 11 чланова које именује Скупштина оп- дужава северном међом парцеле означене као к.ч.367 до
штине на приједлог Комисије за избор и именовања , на парцеле означене као к.ч.1345 (пут), где се и завршава.
мандатни период Скупштине општине Бијељина.
Све наведене парцеле су у К.О.Бијељина Село.
Одбор између својих чланова бира предсједника и
замјеника предсједника.
Члан 4.
Члан 6.
Стручне, административне и техничке послове за
потребе Одбора обавља Стручна служба Скупштине општине и Одјељење за друштвене дјелатности.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-11/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

План се односи на период до 2015. године.
Члан 5.
Рок израде Измене дела урбанистичког плана града Бијељине је 60 дана од дана потписивања Уговора о
изради измене дела Урбанистичког плана.
Члан 6.
Средства за израду измене дела урбанистичког плана обезбедиће општина Бијељина из буџета
предвиђеним за планску регулативу 2010.године.
Члан 7.
Носилац припреме и организације израде измене
дела урбанистичког плана града Бијељине је Одељење
за просторно уређење АСО Бијељина.

Ha основу члана 45. став 2. и члана 67. Закона о уређењу простора (“Службени гласник РепублиЧлан 8.
ке Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана
Носилац израде измене дела урбанистичког плана
З5.став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и биће правно лице коме буде од стране инвеститора по6/06), Скупштина општине Бијељина на својој седници верена израда истог, а које је регистровано за ове врсте
послова.
одржаној дана 10. фебруара 2010. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА
БИЈЕЉИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради измене дела Урбанистичког
плана града Бијељине.
Члан 2.
Измена дела Урбанистичког плана града Бијељине
односи се на површину од 8,55 Hа (осам запета педест и
пет хектара).

Члан 9.
Носилац припреме и организације измене дела плана утврђује нацрт измене дела плана и ставља
га на јавни увид у трајању од најмање 30 дана ради изјашњавања и подношења писмених примедби на
нацрт плана у остављеном року.
Истовремено са излагањем нацрта измене дела
плана на јавни увид спроводи се стручна расправа. О
месту, трајању и начину јавног излагања нацрта измене
дела плана јавност се обавештава најмање 8 дана раније.
Члан 10.

Носилац припреме и организације измене дела урбанистичког плана града Бијељине утврђује предлог плана и подноси га Скупштини општине Бијељина
Члан 3.
на усвајање. Уз предлог плана носилац припреме плана
Обухват измене дела урбанистичког плана гра- дужан је Скупштини општине Бијељина доставити и об-
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разложена мишљења о примедбама на нацрт плана које
нису могле бити прихваћене.

дана потписивања Уговора о изради урбанистичког
пројекта.

Члан 11.

Члан 5.

Носилац припреме и организације израде измеСредства за израду урбанистичког пројекта
не дела урбанистичког плана, дужан је да у току изра- обезбеђује инвеститор.
де измене дела урбанистичког плана обезбеди сарадњу
и усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде изЧлан 6.
мене дела урбанистичког плана.
Носилац припреме и организације израде урбанистичког пројекта је Одељење за просторно уређење
Члан 13.
АСО Бијељина.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивљња у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
Члан 7.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-2/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора поверена
израда истог, а које је регистровано за ове врсте послова.
Члан 8.

Носилац израде пројекта утврђује нацрт урбанистичког
пројекта и доставља га носиоцу припреме и
Ha основу члана 53. Закона о уређењу простоорганизације
израде-Одељењу за просторно уређење.
ра (“Службен гласник Републике Српске”, број: 84/02,
14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. СтаЧлан 9.
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06) Скупштина општине
О нацрту урбанистичког пројекта обавиће се јавна
Бијељина на својој седницу идржаној дана 10. фебруара
расправа
у року од 30 дана.
2010. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
„ЛОКАЦИЈА 13”,СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ
БЛОКА У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР ГРАДА”
Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта
„Локација 13” стамбено-пословног блока у оквиру Регулационог плана „Центар града”.

Члан 10.
На основу резултата јавне расправе о нацрту урбанистичког пројекта, носилац припреме и организације
израде пројекта утврђује предлог урбанистичког
пројекта и исти подноси Скупштини општине Бијељина
на усвајање.
Уз предлог пројекта носилац припреме и
организације израде пројекта, дужан је доставити
образложење и све предлоге и мишљења прикупљена
током јавне расправе о нацрту пројекта.
Члан 11.

Члан 2.

Носилац припреме и организације израде пројекта,
дужан је да у току израде пројекта обезбеди сарадњу
Обухват урбанистичког пројекта дефинисан је ко- и усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде
ординатама крајњих и преломних тачака грађевинске пројекта.
парцеле, ознака тачака број 117, 118, 119, 123, 122, 124,
125, 126 и 127.
Члан 12.
Члан 3.
Површина обухвата Урбанистичког пројекта износи
0,214 На.
Члан 4.
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивљња у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-3/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

11. 02. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број:
101/04,42/05 и 118/05),члана 92. став 3. и 4. Закона о
уређењу простора (“Службени гласник Републике Српске”
број:84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), члана 2. тачка 1. и члана
3. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Српске” број: 11/95,18/95 и 51/02) 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
10. фебруара 2010. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ОДЈЕЉЕЊУ
ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ
КОРИСНИКА НА ВОДОВОДНУ И ЕЛЕКТРО
МРЕЖУ
Члан 1.
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Ha основу члана 30. алинеја 6. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник PC”, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 3. Закона о уређењу простора (“Службени гласник PC”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), те
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 10.
фебруара 2010.године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
о усвајању Инвестиционог програма уређења
земљишта у оквиру регулационог плана
„Индустријска зона 3” и дијела регулационог
плана „Агротржницентар”
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Инвестиционог програма уређења земљишта у оквиру регулационог плана
„Индустријска зона 3” и дијела регулационог плана „Агротржницентар”
Члан 2.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Одјељење за просторно уређење
Инвестициони програм садржи слиједеће елеменадминистративне службе општине Бијељина да може
те:
дати сагласност физичким и правним лицима за привремени прикључак корисника на водоводну и електро мрежу код надлежних акционарских друштава, а на основу I КОМПЛЕТАН ОБУХВАТ
правоснажног рјешења о урбанистичкој сагласности.
A. Припремање земљишта за грађење
Б. Опремање земљишта
Члан 2.
B. Основи и мјерила за одређивање висине једнократне ренте и накнаде за уређење
Сагласност за привремени прикључак се може даземљишта
ти само до краја календарске године.
Г. Лицитациони поступак
Д. Средства за реализацију Инвестиционог програма
Члан 3.
Уколико до истека рока корисник не прибави
одобрење за грађење,привремени прикључак ће се на
основу Рјешења комуналне полиције општине Бијељина
искључити са водоводне и електро мреже, а на терет
именованог корисника.
Члан 4.

II ПРВА ФАЗА УРЕЂЕЊА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
A. Припремање земљишта за грађење
Б. Опремање земљишта
B. Лицитациони поступак
Г. Средства за реализацију Инвестиционог програма
Члан 3.

Инвестициони програм је урађен од стране ЈП
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за просторно уређење и Одсјек комуналне полиције Ад- ”Дирекција за изградњу и развој града” Бијељина.
министративне службе општине Бијељина.
Члан 4.
Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно
уређење, Одјељења за стамбено-комуналне
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дапослове
и
заштиту
животне средине, Одјељење за прина објављивања у “Службеном гласнику општине
вреду и Одјељење за финансије, као и ЈП ”Дирекција за
Бијељина”.
изградњу и развој града” Бијељина.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 5.
Број: 01-022-4/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

Број 2 - Страна 26

Службени гласник Општине Бијељина

на објављивања у „Службеном гласнику Општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-5/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник PC”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 15. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске (“Службени гласник
PC”, број: 112/06), члана 4. ГТравилника о поступку
јавног надметања за продају грађевинског земљишта у
државној својини (“Службени гласник PC”, 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 10.фебруара 2010. године, д о н е л а је

11. 02. 2010.
Члан 2.

Почетна продајна цијена из Члана 1. ове Одлуке
износи 20,00 КМ/м2 (словима: двадесетконвертибилнихмарака)
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, на
благајни Продавца.
Члан 4.
Продајну цијену наведеног земљишта учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, обавезан
је уплатити по потписивању Уговора на жиро-рачун
продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће
се у року од 8 (осам) дана након уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник о примопредаји
земљишта у посјед.
Члан 5.

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје
неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини у оквиру регулационог плана
„Индустријска зона 3”

Поступак Лицитације грађевинског земљишта
спровешће општинска Комисија за продају грађевинског
земљишта и станова („Службени гласник општине
Бијељина”, бр. 19/09)

Члан 1.

Члан 6.

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја неизграђеног
грађевинског
земљишта
у
државној
својини,
опремљеног основном инфраструктуром, и то:
к.ч.бр. 728/112 звн.”Ковиљуше” њива 4.класе у
површини од 1.528 м2, звн.”Ковиљуше” њива
5.класе у површини од 4.208 м2
к.ч.бр. 728/113 звн.”Ковиљуше” њива 5.класе у
површини од 5.830 м2
к.ч.бр. 728/114 звн.”Ковиљуше” њива 5.класе у
површини од 6.248 м2

Овлашћује се Начелник Општине Бијељина да по
окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, a no
прибављеном мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Бијељини.

уписане у Лист непокретности бр. 2223 к.о.
Бијељина Село и земљишно-књижном изватку број:1291
к.о. Бијељина Село уписано у корист општине Бијељина
као носиоца права кориштења и права располагања са
дијелом 1/1
У складу са Регулационим планом „Индустријска
зона 3” („Службени гласник општине Бијељина”, број:
23/07) земљиште је намјењено претежно за изградњу
индустријских објеката, објеката мале привреде и производног занатства.

Члан 7.
Купац је дужан да у року од једне године од дана
закључења купопродајног уговора, односно нотарске исправе, затражи издавање рјешења о градњи објекта, a у
року од двије године од дана закључења купопродајног
уговора започне градњу предвиђеног објекта.
Члан 8.
Поред купопродајног уговора купац је дужан да са
општином Бијељина закључи уговор о међусобним правима и обавезама којим се дефинишу обим и рокови минималног опремања земљишта основном инфраструктуром, као и рокови изградње објекта предвиђене намјене.
Члан 9.

Опремљеност земљишта основном инфраструктуТрошкове израде нотарске исправе, порез на прером подразумијева приступ на изграђену саобраћајницу нос непокретности и накнаду за промјену намјене
на нивоу макадама, на водоводну мрежу капацитета 11/ пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште,
sec. и електродистрибутивну мрежу са могућношћу сноси купац.
прикључка снаге до 20 kW.

11. 02. 2010.

Службени гласник Општине Бијељина
Члан 10.
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Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од даНа некретнинама из члана 1. ове Одлуке у
на објављивања у „Службеном гласнику Општине земљишним књигама Основног суда-Земљишнокњижне
Бијељина”.
канцеларије у Бијељини извшиће се упис права
располагања у корист општине Бијељина са дијелом
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1/1 и права коришћења у корист Апотеке „Семберија са
дијелом 1/1, a y катстарскокњижној евиденцији РепуБрој: 01-022-6/10
П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Подручна јединица Бијељина као корисник ће се уписаДатум, 10. 02. 2010. године
Драган Ђурђевић, с. р.
ти Апотека „Семберија” Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 5.
Ha основу члана 2.и члана 4. Закона о утврђивању
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од даи ипреносу права располагања имовином на јединице
локалне самоуправе (“Службени гласник Републи- на објављивања у “Службеном гласнику општине
ке Српске”, број: 70/06), члана 30. алинеја 11. Закона о Бијељина”.
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Српске”, број: 101/04,42/05 и 118/05 и члана 35. алинеја
12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник опБрој: 01-022-7/10
П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
штине бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина оп- Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
штине Бијељина на сједници одржаној дана 10. фебруа- Датум, 10. 02. 2010. године
Драган Ђурђевић, с. р.
ра 2010. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА
НА ОПШТИНУ БИЈЕЉИНА И ПРАВА
КОРИШЋЕЊА НА АПОТЕКУ „СЕМБЕРИЈА”

Ha основу члана 5. и 31. Закона о промету непокретности (“Службени лист БиХ”, број: 38/78., 4/89,
29/90, 22/91), (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 29/94), члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске “,
Члан 1.
број 101/04,42/05 и 118/05 и члана 35. алинеја 12. СтаОвом Одлуком преноси се право располагања са тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Апотеке “Семберија” Бијељина на општину Бијељина на бијељина “,број 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
некретнинама означеним као к.ч. број: 3283 Е2 у нара- Бијељина на сједници одржаној дана, 10. фебруара 2010.
ви пословни простор у приземљу састављен од 7 послов- године, д о н и ј е л а је
них просторија, 1 купатила, lwc и 4 остале просторијеОДЛУКУ
пословни простор у ванпривреди(Улица Кнегиње Милице)
2
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
укупне површне 168м , уписане у зк.извадак број: 10515
ОЗНАЧЕНИХ КАО К.Ч. БРОЈ 170/1 КО
к.о. Бијељина 2 у којем је Апотека „Семберија” уписана
са правом располагања са 1/1, што одговара некретнинаБИЈЕЉИНА 1
ма означеним као кч. број: 3283 у нарави пословна зграда
у привреди укупне површине 265м2 уписане у Лист непоЧлан 1.
кретности број: 779 к.о. Бијељина 2, у којем je y A1 Листу
подуложак 2 као корисник уписана Апотека „Семберија”
Овом Одлуком прибављају се некретнине
Бијељина са дијелом 1/1 на пословном простору у привре- означене као к.ч. број 170/1 у нарави њива З.класе
ди у приземљу пословне зграде површине 168 м2.
зв.”Шимуново поље” површине 618 м2 уписане у л.н.
број 936 к.о. Бијељина 1 на којој је с правом коришћења
уписан
Даутовић Хилме Хамед из Бијељине са дијелом
Члан 2.
1/1, а која одговара грунтовној парцели означеној као
Овом Одлуком општина Бијељина као осни- к.ч. број 170/1 у нарави њива З.класе зв. „Шимуново
вач Апотеке „Семберија”,Одлука о оснивању Апоте- поље” површине 618 м2 уписана у зк.ул број 1937 к.о.
ке „Семберија” Бијељина (“Службени гласник општи- Бијељина 1, на којој је уписано право својине у корист
не Бијељина” број: 5/94, 5/96 и 12/08), утврђује право Даутовић Хилме Хамеда, са дијелом 1/1.
Некретнине из става 1 овог члана прибављају се у
коришћења у корист Апотеке „Семберија” Бијељина на
сврху проширења улице Душана Радовића.
некретнинама из члана 1. Одлуке.
Члан 3.

Члан 2.

Право располагања на некретнинама из члана
1.ове Одлуке преносе се без накнаде.

Прибављање некретнина из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз укупну на-
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кнаду од 18.540,00 KM, између уговорних страна: Оп- к.о. Бијељина 2 , на којој је општина Бијељина уписаштине Бијељина, с једне стране и Даутовић Хилме Ха- на као корисник са дијелом 1/1, а што одговара к.ч. број
3170/1 у нарави улица површине 116 м2, уписане у зк
меда из Бијељине ,с друге стране.
уложак број 11836, к.о. Бијељина 2 на којој је општина
Бијељина уписана са правом раасполагања са дијелом
Члан 3.
1/1, a
Овлашћује се Начелник Општине Бијељина да
Гачић (Светозара) Ружица из Београда и
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности- описаних у члану 1. ове Одлуке, по Стојановић (Душана) Мира из Бијељине дају у замјену
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике општини Бијељина земљиште означено као к.ч број
3171/1 у нарави двориште површине 119 м2, уписаСрпске -Сједиште замјеника у Бијељини.
но у Лист непокретности број 3530, к.о. Бијељина 2 на
којој су као корисници уписане Гачић ((Светозара) РуЧлан 4.
жица и Стојановић (Душана) Мира са дијелом од по Уг,
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да- а што одговара к.ч. број к.ч број 3171/1 у нарави двона објављивања у “Службеном гласнику општине риште површине 119 м2, уписане у зк. уложак број 3396,
Бијељина”.
к.о. Бијељина 2 на којој су Гачић (Светозара) Ружица и
Стојановић (Душана) Мира уписане са трајним правом
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
кориштења са дијелом од по 1/2.
Број: 01-022-8/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

Ha основу члана 16. став 1. тачка д) и става 3 Закона о грађевинском земљишту (“Службени гласник Републике Српске “, број: 112/06), члана 30. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
35. алинеја 12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина “, број 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана, 10. фебруара2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
У ОЗАМЈЕНИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ
КОМПЛЕТИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ ГАЧИЋ (Светозара) РУЖИЦЕ и
СТОЈАНОВИЋ (Душана) МИРЕ
Члан 1.

Члан 2.
Гачић (Светозара) Ружица из Београда и
Стојановић (Душана) Мира из Бијељине су сагласне да
се изврши забиљежба терета-права служности пролаза
(пјешице и колима) преко парцеле означене као к.ч. број
3171/2, к.о. Бијељина 2 у сјеверозападном дијелу парцеле уз парцелу означену као к.ч. број 3171/1 у површини
од 21 м2 - ширина улаза износи 4,1 метар у корист парцела означених као к.ч. број 3167, к.ч. 3168, к.ч. ј 3169 и
к.ч. број 3131, к.о. Бијељина 2, а до привођења намјени
тих парцела у складу са важећим Регулационим планом
«Центар града» Бијељина.
Члан 3.
Замјењене некретнине су приближно исте вриједности те уговарачи немају међусобних
потраживања по основу замјене истих.
Члан 4
О замјени некретнина из члана1.ове Одлуке
сачиниће се посебан Уговор .
Трошкове обраде Уговора као и све друге трошкове у вези са провођењем уговора сносе Гачић (Светозара) Ружица и Стојановић (Душана) Мира .

Ради комплетирања грађевинске парцеле Гачић
(Светозара) Ружице из Београда и Стојановић (Душана) Мире из Бијељине, у складу са важећим РегулациЧлан 5.
оним планом «Центар града» Бијељина усвојеним дана
Овлашћује се Начелник Општине Бијељина да , на
27.10.2006. године («Службени гласник CO Бијељина»,
број 22/06),Општина Бијељина непосредном погод- основу ове Одлуке закључи Уговор о замјени непокретбом врши замјену неизграђеног градског грађевинског ности- земљишта описаног у члану 1.ове Одлуке , по
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
земљишта тако :
Српске -Сједиште замјеника у Бијељини.
Да општина Бијељина даје у замјену Гачић (Светозара) Ружици из Београда и Стојановић (Душана) Мири
Члан 6.
из Бијељине земљиште означено као к.ч. број 3170/1 у
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од данарави улица површине 116 м2, уписане у ПЛ број 6061,
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на објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

ске изборне комисије Бијељина, број: 01-022-7/09 од
10.02.2009. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 5.

Број: 01-022-9/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

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

Ha основу члана 1.2. и члана 2.12 став 9. 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, 40/06 и 33/08), 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 10. фебруара 2010.
године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Предсједнику и члановима Општинске изборне
комисије Бијељина припада накнада за рад, у , складу са
овом Одлуком.
Члан 2.
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.
Члан 3.
Накнаде у складу са овом Одлуком ће се
исплаћивати почев од 01.јануара 2010. године.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнада за рад чланова Општин-

Број: 01-022-1/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

Ha основу члана 9. став 1 тачка б Закона о
здравственој заштити (“Службени гласник Републике
Српске” број: 106/09 , члана 4. Одлуке о плану мреже
здравствених установа (“Службени гласник Републике Српске”, број: 2/01, 65/01, 1/03 и 106/06) 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, 10. фебруара 2010. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ АМБУЛАНТИ
ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Локалну мрежу амбуланти породичне медицине
на територији општине Бијељина чине:
1. Амбуланте породичне медицине у згради Поликлинике и Дому здравља Бијељина
2. Амбуланта породичне медицине у Мајевичкој
улици 106, Бијељина
3. Амбуланта породичне медицине Ковиљуше,
Бијељина
4. Амбуланта породичне медицине S+MEDIKO
Српске војске 16, Бијељина
5. Амбуланта породичне медицине Горње
Црњелово
6. Амбуланта породичне медицине Доње Црњелово
7. Амбуланта породичне медицине Велика Обарска
8. Амбуланта породичне медицине Бродац
9. Амбуланта породичне медицине Батковић
10. Амбуланта породичне медицине Дворови
11. Амбуланта породичне медицине Доњи
Драгаљевац
12. Амбуланта породичне медицине Вршани
13. Амбуланта породичне медицине Горња
Чађавица
14. Амбуланта породичне медицине Суво Поље
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15. Амбуланта породичне медицине Ченгић
16. Амбуланта породичне медицине Главичице
17. Амбуланта породичне медицине Бањица
18. Амбуланте породичне медицине Јања
19. Амбуланта породичне медицине Модран
Члан 2.

11. 02. 2010.

Ha основу члана 2.12. став (5) Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05,11/06, 24/06,32/07, 33/08 и 37/08) и члана
35. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,6/05, и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на својој седници одржаној дана 10.
фебруара 2010. године, д о н е л а је

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да ваРЕШЕЊЕ
жи Одлука о локалној мрежи амбуланти породичО ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ
не медицине на територији општине Бијељина број:
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
01.022-56/05(«Службени гласник општине Бијељина
» број: 7/5 и Одлука о измјенама и допунама Одлуке
1. За члана Општинске изборне комисије Бијељина,
о локалној мрежи амбуланти породичне медицине на именује се:
територији општине Бијељина , број: 01-022-54/07 ( «
Службени Гласник општине Бијељина », број: 13/07.
1) ЖЕЉКА НОВИЦКИ, дипл. правник
из Бијељине
Члан 3.
2 Мандат чланова Општинске изборне комисије
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да- траје седам година и тече од дана давања сагласности
на објављивања у «Службеном гласнику општине Централне изборне комисије на Решење о именовању
Бијељина »
члана Општинске изборне комисије Бијељина.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-10/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

3. Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику
општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-4/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

Ha основу члана 4. став 1. Правила о оцени рада
службеника јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број: 37/05) и члана 35.
Статута општине Бијељина („Службени гласник општиHa основу члана 72. Закона о лаокалној самоуне Бијељина”, број 5/05, 6/05,и 6/06), Скупштина општи- прави (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана
не Бијељина на седници одржаној дана 10. фебруара 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”,
2010. године, д о н е л а је
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06 и 12/09) и
члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
РЕШЕЊЕ
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07),
Начелник општине д о н о с и:
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ

РАДА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. За чланове Комисије за оцену рада секретара
Скупштине општине Бијељина, именују се:
• ДАНИЕЛА РАДОСАВЉЕВИЋ
• РАДИВОЈЕ ДАКИЋ
• ЈОВАН ВУКОВЉАК
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-5/10
Бијељина,
Датум, 10. 02. 2010. године

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

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА бр. ДД-02/10
I
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци :”Набавка ужине за ромску дјецу до 31.12.2010.
године” , није достављена ниједна понуда.
II
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1 тачка б) подтачка 1) Закона о јавним набавкама БиХ,
јер у предвиђеном року није пристигла ниједна понуда.

11. 02. 2010.
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III

VI

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

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

IV

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 рјешења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VIII

Број: 02-404-14/10
Бијељина,
Датум, 11. 02. 2010. 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: 02-404-26/10

НАЧЕЛНИК

Ha основу члана 72.3акона о локалној самоуправи( Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Зако- Датум, 11. 02. 2010. године
Мићо Мићић с. р.
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
12/09 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”,
Ha основу члана 72.3акона о локалној самоуброј:01/07), Начелник општине д о н о с и :
прави(“ 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,
ОДЛУКУ
08/06, 70/06 и 12/09 ) и члана 13. Правилника о јавним
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
набавкама
роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -50/10
Бијељина”, број:01/07), Начелник општине д о н о с и :
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 50/10

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -51/10

II

I

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне поПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
слове и заштиту животне средине, вршиће се јавна на- бројем: СКП - 51/10
бавка услуга:
Санација водоводних мрежа у школским
II
објектима на подручју општине Бијељина
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна наIII
бавка услуга:
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
Чишћење-уређење водотока на локацији Стари бунар
за реализацију јавне набавке је 50.000,00 KM.
у МЗ Чађавица Горња у циљу заштите локалног водовода
Средства се обезбјеђују са рачуна посебних
намјена - накнаде за кориштење вода.
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 25.000,00 KM.
Средства се обезбјеђују са рачуна посебних
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев без додатног објављивања обавјештења о набавци. намјена - накнаде за кориштење вода.
IV

V

IV

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15.03.2010.године а крајњи рок
завршетка је 15.06.2010.године.

За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев без додатног објављивања обавјештења
о набавци.
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V

Члан 2.

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 15.03.2010.године а крајњи рок
завршетка је 15.05.2010.године.

План рада интерне ревизије корисника Буџета Општине Бијељина из члана 1. интегрални је дио ове Одлуке.
Члан 3.

VI

Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
Критеријум који ће се примјењивати при избо- „Службеном гласнику општине Бијељина”.
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014--1-1117/10
Бијељина,
Датум, 30. 12. 2009. године

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-27/10
Бијељина,
Датум, 11. 02. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 69. став 2. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”
број 5/05, 6/05 и 6/06 ) и члана 11. став 2. Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу
(„Службени гласник општине Бијељина” број 1/2008
и 3/2009), а на приједлог Савјета за спорт Скупштине општине Бијељина, Начелник општине Бијељина
доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Плана расподјеле средстава за спорт
и физичку културу за 2010. годину
1

Ha основу члана 43. а у вези са чланом 40. ЗакоУсваја се План расподјеле средстава намијењених
на о локалној самоуправи („Службени гласник PC”, бр. за спорт и физичку културу у 2010. години.
101/04, 42/05, и 118/05) и члана 51. a y вези с чланом
49. Статута општине Бијељина („Сл. гласник општиII
не Бијељина”, бр. 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине
Бијељина дана 30. децембра 2009. године 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 рада интерне ревизије

III

Члан 1.
Усваја се План рада интерне ревизије корисника
буџета општине Бијељина за 2010. годину, са оквиром
стратешког плана у трогодишњем циклусу од 2010-2012.
године.

1
1
2
3
4
5
6
7
8

ФУДБАЛ
ФК ”Радник” 1. Лига Републике Српске
2. Лига Републике Српске -5 клубова
3. Лига Регионална 3 клуба
4. Лига ОФС. 9 клубова
5. ЛигаОФС. 24 клуба
6. Лига ОФС. 19 клубова
ФК ”РАДНИК” Мали фудбал
ОФК ”ОЛИМП” Мали фудбал
УКУПНО

Ова Одлука ступа на скагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-34/10
Бијељина,
Датум, 02. 02. 2010. године

План 2010. године
231,880.00
192,200.00
52,080.00
75,640.00
80,600.00
62,000.00
6,200.00
2,480.00
703,089.00

ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
МЈЕСЕЧНО
КВАРТАЛНО
КВАРТАЛНО
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Проценат
18.70
15.5 (3,1%поклубу)
4.2 (1,4%поклубу)
6.1 (0,68% no клубу)
6.5 (0,27% по клубу)
5.0(0,26% поклубу)
0.50
0.20
56,70

11. 02. 2010.
2
1
2
3
4
5
3
1
2
4
1
2
5
1
2
3
4
5
6
7
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
8
1
2
9
1
2
3
4
10
1
2
11
1
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КОШАРКА
Кошаркашки клуб “Радник”и “Радник 2”
Кошаркашки клуб “Грађански”
Школа кошарке “Калемегдан”
Кошаркашки клуб “Бијељина-плус”
Кошаркашки клуб “Будућност”
Укупно раздио 2
ОДБОЈКА
Одбојкашки клуб “Радник” мушки
Одбојкашки клуб “Радник” женски
Укупно раздио 3
РУКОМЕТ
Рукометни клуб “Бијељина” мушки
Рукометни клуб “Радник” женски
Укупно раздио 4
БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ
Карате клуб “Пантери”
Боксерски клуб “Радник”
Џудо клуб “Самба-Пантери”
Карате клуб “Соко”
Таеквондо клуб “Сокол”
Карате клуб “Шампиони”
Реални аикидо “Српски соко”
Укупно раздио 5
ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Тенис клуб “AC”
Ронилачки клуб “Пантери”
Атлетски клуб “Академац”
Тенис клуб “ТОП СПИН”
Пливачки клуб”Дворови”
Стони тенис клуб “Радник”
Укупно раздио 6
ИНВАЛИДНИ СПОРТОВИ
Мушка одбојка инвалиди
Мушка кошарка инвалиди
Укупно раздио 7
ШАХ
Шах клуб “Пантери”
Шах клуб “Дворови”
Укупно раздио 8
СЕКЦИЈЕ( ТУРНИРСКА ТАКМИЧЕЊА)
Стрељачки клуб “Пантери”
Бициклистички клуб “ИСТОК”
Стрељачки клуб “Семберка” Јања
Куглашки клуб “OCA” Патковача
Укупно раздио 9
СПОРТОВИ ПРОМОТИВНОГ КАРАКТЕРА
Промоције заштите у саобраћају
Коњички клуб “Семберија”
Укупно раздио 10
соколски дом
Материјални трошкови Соколског дома
Укупно раздио 11
УКУПНО:

План 2010. године
110,000.00
18,500.00
1,500.00
13,000.00
12,000.00
155,000.00
План 2010. године
50,768.00
40,000.00
90,768.00
План 2010. године
32,240.00
14,880.00
47,120.00
План 2010. године
43,772.00
43,400.00
11,408.00
4,960.00
3,100.00
2,480.00
2,480.00
111,600.00
План 2010. године
18,600.00
14,880.00
7,192.00
3,596.00
2,728.00
2,604.00
49,600.00
План 2010. године
15,748.00
15,748.00
31,496.00
План 2010. године
11,160.00
6,200.00
17,360.00
План 2010. године
3,596.00
3,596.00
1,984.00
1,984.00
11,160.00
План 2010. године
6,076.00
4,464.00
10,540.00
План 2010. године
12,276.00
12,276.00
1,240,000.00

ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
КВАРТАЛНО
КВАРТАЛНО
КВАРТАЛНО
КВАРТАЛНО
КВАРТАЛНО
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
КВАРТАЛНО
КВАРТАЛНО
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
КВАРТАЛНО
КВАРТАЛНО
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
МЈЕСЕЧНО
КВАРТАЛНО
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
КВАРТАЛНО
КВАРТАЛНО
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
ПОЛУГОДИШН.Е
ПОЛУГОДИШЊЕ
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА
МЈЕСЕЧНО
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Проценат
8.87
1.49
0.12
1.05
0.97
12,50
Проценат
4.09
3.23
7,32
Проценат
2.60
1.20
3,80
Проценат
3.53
3.50
0.92
0.40
0.25
0.20
0.20
9.00
Проценат
1.50
1.20
0.58
0.29
0.22
0.21
4.00
Проценат
1.27
1.27
2.54
Проценат
0.90
0.50
1.40
Проценат
0.29
0.29
0.16
0.16
0.90
Проценат
0.49
0.36
0,85
Проценат
0.99
0.99
100.00
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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 ПРИСТУПАЉУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр.Ф -01/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: Ф- 01/10
II
За потребе Одјељења за финансије, вршиће се
јавна набавка услуга: Кредитно задужење општине
Бијељина (5.000.000,00 KM)

11. 02. 2010.

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, 70/06 и 12/09) 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. КНО -01( 2 лота)/10
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: КНО -01( 2 лота)/10
II

За потребе Кабинета Начелника општине, вршиће
се јавна набавка услуга:
Медијско праћење и оглашавање путем електронIII
ских медија активности Административне службе опПредвиђени максимални износ БРУТО средстава штине Бијељина, Начелника општине и Предсједника
за реализацију јавне набавке је 2.800.000,00 KM и одно- СО-е, уз емитовање обавјештења, огласа и честитки тоси се на камате у периоду од 10 година плус 2 године ком 2010.године и медијска презентација и промоција
грејс периода.
општине Бијељина током 2010.године
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Камате на домаће кредите из ранијег перио- Лот 1: Медијско праћење и оглашавање путем електронских медија активности Административне
да, број потрошачке јединице: 0005140, економски код:
службе општине Бијељина, Начелника општине
616 300.
и Предсједника СО-е, уз емитовање обавјештења,
огласа и честитки током 2010.године
IV
За предметну јавну набавку спровешће отворени
поступак за међународне вриједносне разреде.

Лот 2: Медијска презентација и промоција општине
Бијељина током 2010.године
III

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
обавити од дана закључивања уговора 10 година рок от- за реализацију јавне набавке је 151.000,00 KM.
плате кредита плус грејс период од 2 године.
Лот 1: 80.000,00 KM - 60.000,00 KM ce обезбјеђује са
буџетске ставке: Остале уговорене услуге ( одVI
носи са јавношћу и информисање) - економски
код 613 900 и 20.000,00 KM ca буџетске ставКритеријум који he се примјењивати при избоке: Остале уговорене услуге, сарадња са другим
ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
општинама и афирмација општине у окружењуекономски код 613 900, потрошачка јединица
VII
0005120.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-17/10
Бијељина,
Датум, 01. 02. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Лот 2: 71.000,00 KM ce обезбјеђује са буџетске ставке: Остале уговорене услуге, сарадња са другим
општинама и афирмација општине у окружењуекономски код 613 900, потрошачка јединица
0005120.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци са ДОО „РТВ БН” због јединствених техничких
могућности у БиХ да земаљским телевизијским сигна-
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лом покрије цјелокупну територију општине Бијељина
и најмање 70% територије републике Српске у БиХ и да
емитује сателитски програм.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана закључивања уговора, а крајњи рок
завршеткаје 31.12.2010.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 рјешења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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, 08/06,70/06 i
12/09 ) 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 ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ДД-29-а3/08
Број:02-404-7/10 од 19.01.2010.године
I
Члан II се мијења и то:

Члан III се мијења и то:
Умјесто „Буџетска ставка са које се обезбјеђују
финансијска средства је: Инвестиције у културне
установе-домови културе, број потрошачке јединице:
0005210, економски код: 821 200.”
Стајаће „Буцетска ставка са које се обезбјеђују
финансијска средства је: Инвестиције у културне
установе-Дом културе и домове културе у мјесним
заједницама, кредит и обвезнице, број потрошачке
јединице: 0005210, економски код: 821 200.”
II
Додаје се члан IV: “ Крајњи рок завршетка радова
по основном уговору број 02-404-205/08 од 04.09.2008.
године је 20.03.2010.године.”
Члан IV, V и VI постаје члан V, VI и VII.
III

VIII

Број: 02-404-23/10
Бијељина,
Датум, 08. 02. 2010. године
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-7/10
Бијељина,
Датум, 09. 02. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 9. Одлуке о стипендирању и
награђивању ученика и студената („Службени гласник
општине Бијељина”, број 14/06) и члана 27. став 2. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање
студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника („Службени гласник општине Бијељина”, број 21/06,27/07 и
22/09), Начелник општине Бијељина д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ВРСТАМА И СТРУКТУРИ ЗАВРШНИХ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У НАСТАВНОЈ
2009/2010. ГОДИНИ
I

Умјесто „Утврђивање вишка и непредвиђених
У наставној 2009/2010. години општина Бијељина
радова на реконструкцији и санацији Дома културе у ће финансирати израду једне докторске тезе и два магиДоњем Црњелову, Анекс 3 на уговор бр.02-404-205/08 старска рада или његова еквивалента.
од 04.09.2008.године”
Стајаће „Утврђивање вишка и непредвиђених
II
радова на реконструкцији и санацији Дома културе у Доњем Црњелову и утврђивање крајњег рока за
Финансирање
научноистраживачких
радова
извођење радова по основном уговору,Анекс 3 на уго- вршиће се искључиво кроз израду завршних научних
вор бр.02-404-205/08 од 04.09.2008.године”
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саопштења (магистарски рад или његов еквивалент, докторска теза) који својом структуром и научним дометом
могу допринјети напретку и развоју општине Бијељина .
III
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III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Финансирање израде завршних научноистраживачких радова одобриће се након спроведеног поступка
по јавном конкурсу.

Број: 02-014-1-1127/10
Бијељина,
Датум, 30. 12. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-1/10
Бијељина,
Датум, 08. 02. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,6/05
и 6/06), члана 8. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима, грађана
на подручју општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:: 8/05 и 5/09) и Одлуке о усвајању буџета општине Бијељина за 2010. годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 31/09)
Начелник општине Бијељина, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) , члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
I
6/05 и 6/06) и члана 6. став 1. Правилника о начину и роРасписује се јавни оглас за финансирање и
ковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем („Службени гласник општине суфинансирање пројеката удружења особа са инваБијељина”, број: 25/06) , Начелник општине Бијељина лидитетом из средстава буџета општине Бијељина
са буџетске ставке 614300 - финансирање пројеката
дана ЗО.децембра 2009. године , д о н и о ј е :
удружења особа са инвалидитетом, у изнсу од
25.000,00 KM.
РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСХОД

II

I

ву:

Средства се додјељују удружењима особа са инвалидитетом
која су регистрована на подручју БиХ, одИменује се Комисија за расход, у следећем састаносно Републике Српске чији су пројекти кандидовани
за финансирање, или суфинансирае из буџета општине
1. Зорица Тешановић, предсједник
Бијељина, a реализоваће се до краја календарске годи2. Миле Петровић, члан
не.
3. Борка Радовановић, члан
II

Задатак Комисије је да физички расходује блокове
мандатних казни који се налазе у благајни, а нису више
у употреби на основу приједлога за расход који је констатован по попису благајне за 2008.годину , у складу са
одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем („Службени гласник општине Бијељина”, број:
25/06).
Комисија ће извршити расход са стањем на дан 31.
децембар 2008. године и сачинити извјештај о извршеном расходу најкасније до 25.01.2010.године и исти доставити Централној пописној комисији .

III
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 10.
и чланом 17. Одлуке о критеријима, начину и поступку
расподјеле срадстава удружењима грађана на подручју
општине Бијељина.
IV
Пројекти који се не могу пријавити и финансирати, или суфинансирати из ових буџетских средстава су:
• пројекти који се базирају на инвестицијским
улагањима, изградњи и адаптацији
• објеката, куповини опреме и слично,
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• пројекти који се искључиво односе на
једнократне манифестације, као на
• примјер: конференције, округле столове семинаре, прославе годишњица, излети
• и слично, осим у случајевима када су наведене
активности дио трајнијег и
• свеобухватнијег пројекта,
• програми рада удружења.
V
Удружења која се не могу финансирати из ових
средстава:
• удружења чија се дјелатност финансира посебним прописима и за које су предвиђена посебна
средства у буџету општине Бијељина,
• удружења која нису доставила наративни и
финансијски извјештај о утрошку средстава за
материјалне трошкове и пројекте који су финансирани из буџетских средстава у претходној години.
VI
Удружење подноси пријаву на јавни оглас на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за расподјелу
средстава из буџета општине Бијељина.
Уз пријаву се прилаже: #
1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на
подручју Босне и Херцеговине, односно Републике Српске (овјеренафотокопија)
2. Идентификациони број из регистра пословних
субјеката (овјерена фотокопија),
3. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава (образац за кандидовање пројекта /програма),
5. Доказ да је удружење обезбједило дио средстава из других извора за пројекат за који
тражи суфинансирање (попуњен образац за
суфинансирање, уговор о суфинансирању, одлука
надлежог органа и сл.),
6. Доказ о учешћу више партнерских организација у
реализацији пројекта који се кандидује,
7. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат, или
дио пројекта којим аплицира на јавни оглас.
VII
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ници Административне службе општине Бијељина, или
слати путем поште на адресу:
Административна служба општине Бијељина
Трг Краља Петра Првог Карађорђевића 1
Комисија за расподјелу средстава удружењима
грађана са назнаком:
пројекти удружења особа са инвалидитетом не отварај!
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине
општине Бијељина, канцеларија, број 17, или интернет
адреси општине (web: www.sobijeljina.org).
VIII
О резултатима конкурса за избор најповољнијих
пројеката, сви учесници ће бити обавијештени писменим путем.
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-435-3/10
Бијељина,
Датум, 05. 02. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,6/05
и 6/06), члана 8. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима, грађана
на подручју општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:: 8/05 и 5/09) и Одлуке о усвајању буџета општине Бијељина за 2010. годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 31/09)
Начелник општине Бијељина, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БИЈЕЉИНА
I
Расписује се јавни оглас за предлагање пројеката
удружења грађана на подручју општине Бијељина за
финансирање у складу са Одлуком о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима
грађана на подручју општине Бијељина из средстава буџета општине Бијељина са буџетске ставке
614300 - финансирање пројеката удружења, у изнсу од
50.000,00 KM.

Јавни оглас остаје отворен 15 дана од даII
на објављивања у “Службеном гласнику општине
Средства се додјељују удружењима грађана која
Бијељина”.
Пријаве на јавни оглас са потребном су регистрована на подручју БиХ, односно Републике
документацијом у запечаћеној коверти предати у писар- Српске чији су пројекти кандидовани за финансирање,
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или суфинансирае из буџета општине Бијељина, а
реализоваће се до краја календарске године.
III
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са чланом 10.
и чланом 17. Одлуке о критеријима, начину и поступку
расподјеле срадстава удружењима грађана на подручју
општине Бијељина.

11. 02. 2010.

суфинансирање, уговор о суфинансирању, одлука
надлежог органа и сл.),
6. Доказ о учешћу више партнерских организација у
реализацији пројекта који се кандидује,
7. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат, или
дио пројекта којим аплицира на јавни оглас.
VII

Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
Пријаве на јавни оглас са потребном
Пројекти који се не могу пријавити и финансирадокументацијом у запечаћеној коверти предати у писарти, или суфинансирати из ових буџетских средстава су:
ници Административне службе општине Бијељина, или
• пројекти који се базирају на инвестицијским
слати путем поште на адресу:
улагањима, изградњи и адаптацији
Административна служба општине Бијељина
• објеката, куповини опреме и слично,
Трг Краља Петра Првог Карађорђевића 1
• пројекти који се искључиво односе на
Комисија за расподјелу средстава удружењима
једнократне манифестације, као на
грађана са назнаком: пројекти од интереса за општину
• примјер: конференције, округле столове семинаБијељина - не отварај!
ре, прославе годишњица, излети
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине
• и слично, осим у случајевима када су наведене
општине Бијељина, канцеларија, број 17, или интернет
активности дио трајнијег и
адреси општине (web:www.sobijeljina.org).
• свеобухватнијег пројекта,
• програми рада удружења.
VIII
V
О резултатима конкурса за избор најповољнијих
Удружења која се не могу финансирати из ових пројеката, сви учесници ће бити обавијештени писменим путем.
средстава:
• удружења чија се дјелатност финансира посебНЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ
ним прописима и за које су предвиђена посебна
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.
средства у буџету општине Бијељина,
• удружења која нису доставила наративни и
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
финансијски извјештај о утрошку средстава за
материјалне трошкове и пројекте који су финанБрој: 02-435-4/10
НАЧЕЛНИК
сирани из буџетских средстава у претходној гоБијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05. 02. 2010. године
Мићо Мићић с. р.
дини.
IV

VI
Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина (
Удружење подноси пријаву на јавни оглас на об„Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
расцу за пријаву који прописује Комисија за расподјелу
и
6/06
)
и
Одлуке
о буџету општине Бијељина за 2010.
средстава из буџета општине Бијељина.
годину („Службени гласник општине Бијељина”, број:
31/2009), начелник општине р а с п и с у ј е
Уз пријаву се прилаже:
1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на
подручју Босне и Херцеговине, односно РепублиЈАВНИ ОГЛАС
ке Српске (овјерена фотокопија)
за додјелу новчаних средстава у износу од
2. Идентификациони број из регистра пословних
150.000,00 KM из буџета општине Бијељина
субјеката (овјерена фотокопија),
намијењених подстицају повратка избјеглих
3. Кратак опис организације са подацима о претходи расељених лица и стамбено збрињавање
но реализованим пројектима,
социјално угрожених лица
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава (образац за кандидовање пројекта /проI. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
грама),
5. Доказ да је удружење обезбједило дио средА) Додјела новчаних средстава из буџета општине
става из других извора за пројекат за који
Бијељина намијењених подстицају повратка избјеглих
тражи суфинансирање (попуњен образац за
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и расељених лица и стамбено збрињавање социјално прилаже овјерену изјаву о намјери за добровољни поугрожених лица на подручју општине Бијељина,
вратак .
Б) Додјела новчаних средстава повратницима са
2. Корисник помоћи припада одређеним скупинаподручја општине Бијељина у општине Тузланског кан- ма као што су :
тона за уградњу грађевинског материјала на подручју
• социјалне категорије (пензионери-чек од пензије,
Тузланског кантона.
незапослени-потврда бироа за запошљавање, лица у стању социјалне потребе - потврда центра за
II. КРИТЕРИЈИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА
социјални рад),
Општи критерији:
1. Статус кандидата за донацију (потврда надлежног органа не старија од 30 дана од дана објављивања
огласа за додјелу средстава, овјерена изјава за
добровољни повратак за кандидате који се нису вратили
у пријератно пребивалиште),
Власништво или станарско право над стамбеном
јединицом која је изграђена на законит начин и која је
предмет санације (ЗКИ, ЗКУ, или посједовни лист не
старији од 6 мјесеци),

• особе са онеспособљењем/инвалидитетом
(рјешење надлежног органа),
• самохрани родитељи, старатељи или хранитељи
породице (потврда центра за социјални рад или
општинског органа управе),
• породице погинулог борца (потврда надлежног
органа код којег се води службена евиденција),
• породице несталих особа и бивши логораши
(потврда надлежног органа код којег се води
службена евиденција),

3. Корисник се налази у колективним облицима
З.а. Доказ о поврату имовине (ЦРПЦ одлука, или
правоснажно рјешење о поврату имовине/станарског збрињавања, алтернативном смјештају, или задовољава
права - рјешење надлежног општинског органа о повра- услове и има право на алтернативни смјештај (потврда
надлежног органа),
ту или увођењу у посјед),
4. Број и старосна доб чланова домаћинства
З.б. Социјално угрожена домицилна лица прилажу
(овјерена
кућна листа , родни листови или увјерења о
потврду о пребивалишту за период 1992.-1995. година)
похађању
школе за малољетне , овјерене копије личних
од надлежне мјесне заједнице.
карата
за
пунољетне
чланове породице).
4. Да је подносилац захтјева на дан 30. априла

1991. године имао пребивалиште у стамбеној јединици
О резултатима одабира корисници ће бити
која је предмет реконструкције (увјерење о кретању изобавјештени
појединачним закл>учцима, а листа кандидато од надлежног органа унутрашњих послова),
дата са бројем бодова ће се објавити на огласној табли.
5. Да се стамбена јединица која је предмет
реконструкције сматра неусловном за становање, у
III. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА
складу с одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова (овјерена изјава),
Јавни оглас ће се објавити у Семберским новина6. Да он и чланови његовог домаћинства од 1991. ма и огласној табли Административне службе општине
године немају на територији БиХ другу стамбену Бијељина.
јединицу која се сматра условном за становање, у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбеРок за достављање захтјева је 30 дана по
них услова (овјерена изјава),
објављивању овог огласа на огласној табли Админи7. Да није примио помоћ у реконструкцији , стративне службе општине Бијељина.
довољну да задовољи одговарајуће стандарде о минимуДостава захтјева са потребном документацијом се
му стамбених услова (овјерена изјава),
врши
лично или препорученом пошиљком
8. Овјерена изјава да подносилац захтјева неОдјељењу
за друштвене дјелатности
ма некретнине на подручју општине Бијељина
Бијељина,
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр.1
(само за подносиоце захтјева чији се стамбени објекти
(
путем
писарнице).
налазе на подручју Тузланског кантона).
Општи критерији су елиминаторни.
Посебни критерији:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-1/10
Бијељина,
Датум, 29. 01. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

1. Корисник помоћи се вратио на своје пријератно
пребивалиште и живи у условима који су испод
утврђеног стамбеног минимума и социјално угрожена
Ha основу члана 40. став 2. Закона о локалној салица (копија личне карте, или потврда надлежног оп- моуправи („Службени гласник Републике Српске”, број
штинског органа да је повратник), а корисник помоћи 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 18. Статукоји се није вратио на своје пријератно пребивалиште та општине Бијељина („Службени гласник општине
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Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06), a y вези са чланом 39.
став 4. Закона о буџетском систему (“Службени гласник
Републике Српске”, број 54/08-пречишћен текст, 126/08
и 92/09) Начелник општине Бијељина, дана 30. децембра 2009. године, д о н и о ј е:

НАРЕДБУ
о редослиједу и начину плаћања из буџета
општине Бијељина
1) Редослијед и приоритети плаћања
I
Измиривање одобрених обавеза са јединственог
рачуна трезора општине Бијељина (за све потрошачке
јединице Административне службе општине и остале
кориснике буџета) вршиће се у складу са одредбама Одлуке о извршењу буџета општине Бијељина, по групама
за плаћање, према сљедећем распореду и приоритетима:
а) Обавезе по основу судских рјешења односно других правоснажних аката (група за плаћање 12),
доспјелог дуга (по основу кредита и обвезницагрупа за плаћање 1) и обавеза по основу ПДВ-а
(група за плаћање 14) - најкасније на дан
доспијећа.
б) Нето плате и друга лична примања запослених
корисника буџета општине Бијељина (група за
плаћање 6 и 6-1), заједно са порезима и доприносима (група за плаћање 5 и 5-1), као и одборничке плате и накнаде (група за плаћање 2) - од 01.
до 10-ог у мјесецу, с тим да приоритет имају порези и доприноси.
в) Дознаке (транше) корисницима буџета општине који нису у систему локалног трезора и
појединцима (група за плаћање 9) - од 10. до 15ог у мјесецу, за сљедеће категорије корисника:
1. социјалне заштите,
2. борачко-инвалидске заштите,
3. стипендија,
4. здравствене заштите,
5. средстава за образовање,
6. средстава за спорт и културу
7. остали корисници из дјелокруга Одјељења
друштвених дјелатности (политичке
партије и сл).
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г) Обавезе према добављачима - од 16-ог у мјесецу
(група за плаћање 8).
Обавезе према добављачима за режијске трошкове администрације (телефон, вода, електрична енергија, комуналне услуге за зграду општине
и осталих корисника буџета, интернет сервис и
коришћење друге електронске опреме за потребе
администрације), чије је неплаћање у року санкционисано додатним новчаним издацима по уговору или ускраћивањем услуга (за ове добављаче,
приликом састављања трезорских образаца, група за плаћање је 15) имају приоритет, у складу са
доспјећем обавеза.
Исплате добављачима проистекле из проведених поступака јавних набавки, у којима је начин плаћања квалификациони услов по изјави
понуђача
или
подкритеријум
економски
најповољније понуде (група за плаћање 8-1, привремено до проналажења одговарајућег техничког рјешења са Министарством финансија), могу се вршити само у складу са одредбама уговора,
којима је регулисано одгођено плаћање (и/или
плаћање у ратама).
За те обавезе руководилац ресорног одјељења/
службе је дужан уз рачун/ситуацију достави Одјељењу за финансије/шефу Одсјека за
финансије и рачуноводство обавјештење о
обавезујућем термину за плаћање из понуде/
уговора, у циљу поштовања принципа и правила јавних набавки. Копија овог обавјештења
доставља се без одлагања лицу које врши плаћање
у циљу промјене групе за плаћање. Обавјештење
(уз датум, број, потпис) треба да садржи износ за
плаћање, број уговора и фактуре, и посебно наглашен датум измирења обавеза (или временски
оквир од најранијег до најкаснијег датума).
Начелник Одјељења за финансије ће задужити лице које ће водити регистар доспјећа обавеза из јавних набавки и свих других временско
условљених уговорних обавеза (кредита, обвезница и др.) како би се благовремено обезбиједила
средства и сервисирање обавеза према роковима
доспјећа. Лице задужено за вођење регистра дужно је да најмање 10 дана прије доспјећа обавезе обавијести лице које врши плаћање (у случају
смањеног степена ликвидности упознаје се начелник Одјељења за финансије).
Плаћања према добављачима која су временски
условљена (условима из понуде односно уговора) третирају се као приоритетна плаћања само на дан доспијећа (врши се промјена групе за
плаћање (умјесто 8-1, група за плаћање је 15). За
ове приоритете, Начелник општине не даје посебну сагласност за промјену групе за плаћање, већ
само овјерава Прелиминарни регистар плаћања.

Одговорно лице у ресорном одјељењу/служби
обезбјеђује да се документа за плаћање у вези
са овим обавезама (налози) испостављају по наведеном редослиједу, благовремено, најкасније
до 5-ог у мјесецу за текући мјесец, након чега се
састављају трезорски обрасци и подаци уносе у
SUFI систем. Приоритетне исплате мимо каленПлаћање за све остале добављаче - са групе
дара/редослиједа приоритета за ове кориснике
за плаћање 8 врши се по редослиједу уноса податаврше се у складу са тачком III ове Наредбе.
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ка из трезорских образаца. Изузетно, плаћање мимо
редослиједа врши се по тачки III став 2. ове Наредбе.
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IV

У евентуалним ситуацијама смањеног прилива
буџетских
средстава када расположива средства нису
II
довољна за измирење обавеза у роковима доспјећа, преСве друге одобрене исплате са јединственог рачу- ма редослиједу и приоритетима из тачке I и II ове Наредбе, Начелник општине у сарадњи са начелником
на трезора општине, као што су:
Одјељења за финансије утврђује динамику плаћања у
1. текуће помоћи по актима Скупштине/Начелника
форми посебне листе приоритета. Ова листа, са поопштине (група за плаћање 3),
требним подацима за плаћање, саставља се на основу
2. трошење буџетске резерве по актима Начелника
Извјештаја о потребама за готовшом, у складу са расопштине (група за плаћање 7),
положивим средствима и приоритетним потребама. Лице овлашћено за плаћање ће до висине расположивих
3. благајничке исплате (група за плаћање 11),
средстава формирати електронске налоге за плаћање
4. трошкови регистрације возила, поштанске услупрема редослиједу приоритета са ове листе, која је претге, трошкови путовања, котизације за семинар и
ходно овјерена и потписана од стране Начелника опстручне испите, таксе и накнаде за издавање раз- штине, а затим ће провести одговарајућу процедуру
них сагласности, претплате на часописе, накнаде плаћања.
за рад комисија, исплате по уговорима физичким
лицима и сл. (група за плаћање 9 односно гру2) Поступци и овлашћења
па за плаћање 15, ако је на документу наведена
ознака „хитно”, (уз потпис овлашћеног лица које
V
одобрава трошак),
вршиће се према редослиједу уноса у систем трезора, у складу са Упутством о току финансијскокњиговодствене документације у Административној
служби општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број 29/09) односно, по потреби, као приоритетне исплате, са ознаком „хитно” (уз потпис).
III
У условима планираног прилива средстава буцета, приоритетне исплате (група за плаћање 15) мимо утврђеног редослиједа, односно мимо хронолошког
уноса за ставке чије плаћање није утврђено календаром,
одобрава Начелник општине. Приједлог за приоритетне исплате, образложен у писаној форми, могу доставити руководиоци буџетских корисника (укључени у
SUFI систем) путем Одјељења за финансије. Одобрење
за ове исплате (осталих корисника) потписује Начелник
општине, као и за приоритетне исплате које се односе
на добављаче АСО, а које може предложити ресорно
одјељење/служба, уз сагласност начелника Одјељења за
финансије.
За ставке које су накнадно одобрене за плаћање
мимо утврђеног редослиједа и приоритета из тачке I
и II ове Наредбе, врши се промјена групе за плаћање
на начин да се одобрени износи класификују у групу за плаћање 15, након чега се проводи процедура
за плаћање наведена у тачки VI ове Наредбе. Приоритетне исплате се врше искључиво преко групе за
плаћање 15. Приоритетне исплате добављачима мимо
редослиједа плаћања, уз промјену групе за плаћање (са
8 на 15), могу се вршити искључиво на основу претходно овјерене и потписане сагласности од стране Начелника општине.

Плаћање се врши свакодневно односно по потреби
преко јединственог рачуна трезора код банака изабраних у поступку јавних набавки, искључиво електронским налозима за плаћање (осим подизања готовине за
благајну - путем чека), по принципу „on-line” преноса,
у складу са Законом о унутрашњем платном промету
и Законом о платним трансакцијама, и према прописима Министарства финансија PC: Упутству за размјену
електронских налога и извода између банке и општине
и Процедури аутоматског слања електронских налога. Поврат погрешних уплата врши се према прописаној
процедури.
Плаћање готовим новцем врши се у складу са
Уредбом о условима и начину плаћања готовим новцем и Процедуром благајничког пословања за кориснике буџета општине у систему трезорског пословања,
те интерним правилима из Упутства о благајничком
пословању и Упутства о току ФКД. Налози за
подизање готовине (група за плаћање 11, врста плаћања
„чек”) формирају се без одлагања, и у складу са расположивим средствима имају приорит, осим на исплате у тачки I а) ове Наредбе, при чему се по реализацији
трансакције излистава Регистар завршне уплате.
VI
Овлашћено лице из Одјељења за финансије на
крају радног дана излистава Извјештај о потребама за
готовшом и доставља га Начелнику општине. Наредног
радног дана, по добијању извода, Начелнику општине
се у писаној форми доставља стање расположивих средстава по посљедњем стању рачуна из банака.
У случају да има довољно средстава формира се Прелиминарни регистар плаћања, у складу са
утврђеним редослиједом (календаром) за плаћање из
тачке I и II ове Наредбе, по групама за плаћање (Прилог
- Групе за плаћање). Прелиминарни регистар плаћања
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се Начелнику општине доставља у два примјерка, од
којих се један примјерак задржава у Кабинету Начелника општине и чува у складу са процијењеним потребама.
Након овјере од стране Начелника општине Прелиминарни регистар плаћања овјерава начелник Одјељења за финансије и даје усмени налог за
формирање електронског фајла. Начелник општине
има дискреционо право да прије формирања електронског фајла на Прелиминарном регистру плаћања означи
ставке које не могу бити укључене у налоге за плаћање
тог дана (потпис уз симбол „X” поред сваке ставке за
искључење). У том случају лице овлашћено за плаћање
врши модификацију плаћања и формира поновљени
Прелиминарни регистар плаћања, који се овјерава на
исти начин.

11. 02. 2010.

лице у писаној форми упућује инструкцију и тражи додатне информације од банке.
VIII
Сва плаћања са рачуна издвојених намјена
подлијежу истој процедури као и плаћања са
јединственог рачуна трезора (група за плаћање 17, односно 17-1 до 17-3, по корисницима), према редослиједу
уноса у SUFI апликацију. Приоритете у плаћањима са
рачуна посебних намјена осталих буџетских корисника
утврђују овлашћена лица тих корисника.
За пренос средстава са јединственог рачуна трезора на посебни рачун за намјене поврата по рјешењима
контролних органа користи се група за плаћање 13.

IX
По пријему овјереног Прелиминарног регистра за плаћање лице овлашћено за плаћање пристуЛице овлашћено за плаћање дужно је да поштује
па форматирању електронских налога које оставља у
редослијед
и напријед утврђене поступке плаћања, по
директориј „trezout” (постављен за сваку банку на FTP
утврђеним
групама
за плаћање, те да:
серверу), а које банка преузима и учитава у свој банкар• потпише Извјештај о потребама за готовином,
ски систем вршећи провјеру њихове исправности. ИсПрелиминарни регистар плаћања и Регистар
товремено се сачињава писмени налог за банку (Достазавршне уплате (исплате за благајну), у лијевом
ва налога за плаћање), са идентификационим бројевима
доњем углу,
електронских фајлова (ЕФТ-а), бројем налога у фајлу,
износима по сваком броју ЕФТ-а и укупаним износом за
• сва писана акта-преписку са банком у вези са
плаћање, овјерен и потписан од стране овлашћених липлаћањима потпише у лијевом доњем углу прије
ца (Начелника општине и још 1 потписника, у складу са
потписа начелника Одјељења за финансије,
Одлуком број 02-403-1/07 од 04.01.2007. године, за који
• уредно архивира електронске и писмене налоге
је код банке обезбијеђена ауторизација потписа путем
за плаћање, хронолошки по датумима,
Картона депонованих потписа). Исти се одмах након
слања електронског налога доставља банци факсом, што
• на захтјев заинтересоване стране излије услов за извршење плаћања. Након пријема овјерених
ста Извјештај о дистрибуццји плаћања, по
података налози се реализују ако нема грешака у елекпојединачним корисницима, као доказ о извршетронском фајлу. Уколико је плаћање успјешно завршеним плаћањима, који потписује шеф Одсјека за
но банка то потврђује брисањем фајла са директорија
трезор или друго овлашћено лице.
„trezout”.
За неблаговремено достављање докумената на
У случају појаве грешке, банка враћа цијели па- основу којих се састављају трезорски обрасци и уносе
кет са описом грешке, у директориј „trezin”, и истовре- подаци за одобрена плаћања у SUFI апликацију одгомено телефонски обавјештава лице које врши плаћање ворни су руководиоци одјељења/служби АСО односно
да су уочене грешке у фајловима. Лице овлашћено за осталих буџетских корисника.
плаћање преузима фајл са грешкама из директорија
„trezin”, преписује потребне податке за корекцију. Затим
X
се приступа корекцији грешке и формирању нових електронских налога, као и новог писменог налога на којем
Лица која врше унос података у трезорске обрасце
су исправљени фајлови, a који се на исти начин овјерава (како за АСО тако и за остале кориснике који су у SUFI
и потписује од стране овлашћених лица. Кориговани систему) су дужна да приликом попуњавања образаца
елекронски налог се оставља -у директориј „trezout”, a (1-5) обавезе класификују по групама плаћања 1-17, преовјерени писмени налог поново шаље банци.
ма опису из Прилога ове Наредбе (Групе за плаћање), a
VII

y складу са суштином трансакција на које се односе.

3) Одговорност за извршење Наредбе
За реализована плаћања најкасније наредног дана,
преузимањем извода од банке са директорија „trezin”,
XI
шеф Одсјека за трезор, или друго лице са овлашћењем,
врши поравнање финансијских трансакција у складу са
Извршење Наредбе обезбјеђују лица у склаПроцедуром аутоматског уноса и поравнања електрон- ду са додијељеним обавезама и одговорностима.
ских извода. За све евентуално спорне трансакције (по- Непоштовање ове Наредбе повлачи дисциплинску и
грешно извршене, неидентификоване и сл.) службено материјалну одговорност ових лица.

11. 02. 2010.
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4) Примјена Наредбе

XIII

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да ва- Бијељина».
жи Наредба о редослиједу плаћања из буџета општине
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Бијељина, број 02-014-14/07 од 11.07.2007. године.
XII

Број: 02-014-1-1118/10
Бијељина,
Датум, 30. 12. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ПРИЛОГ УЗ НАРЕДБУ О РЕДОСЛЕДУ И НАЧИНУ
ПЛАЋАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ГРУПЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ
Група за плаћање

Oпиc

Напомена

005 1

Отплата домаћег задуживања

Обавезе по основу кредита и обвезница

005 11

Благајничко пословање

Благајна-готовина

005 12

Судскарјешења

005 13

Поврати по рјешењима
контролних органа

Обавезе по основу експропријације, судских рјешења
и других правоснажних аката
Обавезе по основу поврата по рјешењима контролних
органа са рачуна за поврат средстава

005 14

Обавезе по основу ПДВ-а

Обавезе по основу ПДВ-а

005 15

Интерни пренос средстава

Обавезе за режијске трошкове и обавезе
по хитним налозима

005 17

Плаћање са рачуна посебних
намјена

005 17-1

Економска школа-РПН

005 17-2

Техничка школа- РПН

Обавезе које се измирују са издвојеног рачуна
за воде и мјесног самодоприноса
Обавезе Економске школе које се измирују са рачуна
за посебне намјене

005 3

Текуће помоћи

Обавезе Техничке школе које се измирују са рачуна
за посебне намјене
Обавезе Пољопривредне и медицинске школе
које се измирују са рачуна за посебне намјене
Обавезе по основу одборничких плата и накнада,
накнада скупштинским комисијама и члановима
надзорног одбора и ОИК-а
Обавезе по основу текућих, капиталних и ванредних
помоћи по актима Скуштине/Начелника

005 5

Порези и доприноси на плату

Порези и доприноси на плату

005 5-1

Порези и доприноси на остала
лична примања

Порези и доприноси на остала лична примања

005 6

Нето плата

Нето плата

005 6-1

Остала лична примања

Нето остала лична примања

005 7

Буџетска резерва

005 8

Обавезе према добављачима

Трошење буџетске резерве
по актима Начелника општине
Све обавезе према добављачима осим
режијских трошкова и хитних налога

005 8-1

Инвестиције

005 9

Остале обавезе

005 17-3
005 2

Пољопривредна и медицинска
школа-РПН
Накнаде скупштинским
одборницима и члановима
скупштинских тијела

Обавезе проистекле у складу са одредбама
уговора којима је регулисано одгођено плаћање
Дознаке (транше) корисницима буџета општине
који нису у систему локалног трезора и стипендије
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Ha основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. став
1. алинеја 8. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05, 6/05 и 6/06),
Начелник општине Бијељина дана 29. 01. 2010. године,
доноси

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР у
пододјељку Б) Одсјек за инвестиције и надзор, код радног мјеста под редним бројем 1. - ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР, код услова овог радног
мјеста у алинеји 1. послије ријечи „или електротехнички факултет” додају се ријечи: „или саобраћајни факултет”.

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 4.

Члан 1.
У члану 51. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста у Административној
служби општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 26/08, 3/09, 4/09, 17/09, 19/09, 22/09
и 32/09) - Одјељак VI-3 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, пододјељак Г) Одсјек за послове трајне ренте и комуналне накнаде, код радног мјеста под редним
бројем 5. - СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КОНТРОЛУ НАПЛАТЕ, опис послова овог радног мјеста мијења се и
гласи: „сарађује са изабраним дистрибутером писмоносних пошиљака, успоставља редослед регистра и интерне
архиве, по захтјеву странака издаје образац за улагање и
пријем жалбе на рјешење, односи на потписивање и преузима путем протоколарних књига управне предмете,
ради на дистрибуцији рјешења (паковање, исписивање,
печаћење и ковертирање), дистрибуција рјешења и
опомена корисницима уз сарадњу са повјереницима
у мјесним заједницама, преузима доставнице и жалбе и прослијеђује надлежним службеницима, обавља
и друге послове по налогу шефа Одсјека и начелника
Одјељења.” Код услова истог радног мјеста, алинеја 5.
„положен возачки испит „Б” категорије” се брише, а код
сложености послова ријеч сложени се замјењује ријечју
Једноставни”.
Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-2/10
Бијељина,
Датум, 28. 01. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 43. алинеја 18. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. алинеја 19. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и члана 8. Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број:
114/07), Начелник општине Бијељина дана 29. 01. 2010.
године д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У члану 4. став 1. тачка 2. Правилника о платама запослених у Административној служби општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 15/08, 25/08, 17/09 и 23/09) код алинеје 1. послије
ријечи: “домара у Служби заједничких послова” и запете, додају се ријечи: “оператера-курира у Стручној
служби Скупштине општине, спремачица у Служби
заједничких послова”.

У члану 51. Правилника у одјељку VI-5
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, у
пододјељку А) Одсјек за јавне службе, омладину спорт
Члан 2.
и физичку културу, А.а. Служба за омладину, спорт и
физичку културу, код радног мјеста под редним бројем
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
3. - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, код услова овог радног мјеста у објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
алинеји 1. послије ријечи „ВСС-факултет физичке кулНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
туре” брише се запета и додају ријечи: „или други факултет друштвеног смјера”.
Број: 02-020-1/10
НАЧЕЛНИК
Члан 3.
У члану 51. Правилника, одјељак VI-12 СЛУЖБА

Бијељина,
Датум, 27. 01. 2010. године

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

11. 02. 2010.
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Ha основу члана 43. алинеја 18. a y вези са чланом тута општине Бијељина ( „Службени гласник општине
40.став 2. и чланом 72. став 3. Закона о локалној само- Бијељина”, број: 5/05, 5/06, 6/06 ), Начелник општине
управи („Службени гласник Републике Српске”, број: Бијељина, дана 02.02.2010. године д о н о с и
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 19. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине
ПРАВИЛНИК
Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине
о измјенама и допунама Правилника о
Бијељина, дана 08. фебруара 2010. године д о н и о ј е :
расподјели средстава за спорт и физичку

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ
ТЕЛЕФОНА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И О
ОГРАНИЧАВАЊУ ТРОШКОВА
Члан I.

културу
Члан 1.

У Правилнику о расподјели средстава за спорт
и физичку културу („Службени гласник општине Бијељина” број: 1/2008 и 3/2009.) врше се сљедеће
измјене и допуне:

-у члану 1. став 2. алинеја 2. иза текста „Друга лига
У Правилнику о коришћењу службених мобилних PC „ додаје се следећи текст „3,10% по клубу”, а текст
телефона и репрезентације и о ограничавању трошко- „14% „ се брише,
ва („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/06,
-у члану 1. став 2. алинеја 3. иза текста „Трећа лига
7/06 и 6/09) члан 3. мијења се и гласи :
Регионална „ додаје се следећи текст „1,4% по клубу”, а
„Корисницима службених мобилних телефона текст „7% „ се брише,
из члана 1. овог Правилника ограничавају се мјесечни
трошкови и то:
• корисницима из алинеје 1. у износу до 100,00 KM,
• корисницима из алинеја 2. и 3. у износу до 70,00 KM,
• корисницима из алинеје 4. у износу до 40,00 KM,
• корисницима из алинеја 5; 6. и 7. у износу до 30,00 KM .

-у члану 1. став 2. алинеја 4. иза текста „Четврта
лига ОФС „ додаје се следећи текст „0,68% по клубу”, а
текст „5,8% „ се брише,
-у члану 1. став 2. алинеја 5. иза текста „Пета лига
ОФС „ додаје се следећи текст „0,27% по клубу”, а текст
„5,5% „ се брише,

-у члану 1. став 3. алинеја 1. иза текста „Шеста лиУ случају прекорачења износа из претходног ста- га ОФС „ додаје се следећи текст „0,26% по клубу”, а
ва овог члана, корисници су дужни износ прекорачења текст „5% „ се брише.
уплатити на благајни Административне службе општине Бијељина до момента плаћања рачуна, а на основу
Члан2.
обавјештења из службе надлежне за плаћање рачуна.
У случају неиспуњења обавезе из претходног стаОвај Правилник ступа на снагу даном објављивања
ва овог члана, надлежна служба за обрачун и испла- у „Службеном гласнику општине Бијељина”
ту плата запослених обуставиће одговарајући износ од
плате дужника.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Корисницима службених мобилних телефона
02-014-1-35/10
НАЧЕЛНИК
из става 1. овог члана признају се и трошкови редовне Број:
Бијељина,
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
претплате на службени мобилни телефон “.
Датум, 02. 02. 2010. године
Мићо Мићић с. р.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику општине Бијељина “.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-3/10
Бијељина,
Датум, 08. 02. 2010. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 43. алинеја 18. а у вези са чланом 40. став 2. и чланом 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05, 118/05 ) и члана 51. алинеја 19. Ста-
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. Одлукa о задужењу Oпштине по основу
гаранције за експропријацију�������������������������������� 17

17. Одлукa о обустави поступка јавне
набавке роба бр. Дд-02/10 ������������������������������������ 30

2. Одлукa о утврђивању висине новчане помоћи
и додатка за помоћ и његу другог лица ��������������� 18

18. Одлукaо приступању поступку јавне
набавке услуга бр. Скп -50/10 ����������������������������� 31

3. Одлукa о проширеним правима и услугама
у области социјалне заштите �������������������������������� 18

19. Одлукa о приступању поступку јавне
набавке услуга бр. Скп -51/10 ����������������������������� 31

4. Одлукa о оснивању Oдбора за здравље ��������������� 22

20. Одлукa о усвајању Плана рада
интерне ревизије����������������������������������������������������� 32

5. Одлукa приступању изради измјене дијела
урбанистичког плана града Бијељине������������������ 23
6. Одлукa о приступању изради урбанистичког
пројекта „Локација 13”, стамбено-пословног
блока у оквиру Регулационог плана
„Центар града”�������������������������������������������������������� 24
7. Одлукa о давању овлашћења Одјељењу за
просторно уређење Административне службе
општине Бијељина за давање сагласности за
привремено прикључење корисника на
водоводну и електро мрежу����������������������������������� 25
8. Одлукa о усвајању Инвестиционог програма
уређења земљишта у оквиру регулационог
плана „Индустријска зона 3” и дијела
регулационог плана „Агротржницентар” ������������ 25
9. Одлукa о начину и условима јавне продаје
неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини у оквиру регулационог
плана „Индустријска зона 3” �������������������������������� 26
10. Одлукa о преносу права располагања на
општину Бијељина и права коришћења
на апотеку „Семберија”����������������������������������������� 27
11. Одлукa о прибављању непокретности
означених као К.Ч. Број 170/1 КО Бијељина 1����� 27
12. Одлукaу о замјени неизграђеног градског
грађевинског земљишта ради комплетирања
грађевинске парцеле Гачић (Светозара)
Ружице и Стојановић (Душана) Мире ����������������� 28
13. Одлукa о висини накнада за рад чланова
Општинске изборне комисије Бијељина�������������� 29
14. Одлукa о локалној мрежи амбуланти
породичне медицине на територији
општине Бијељина�������������������������������������������������� 29
15. Решење о именовању Комисије за оцену
рада секретара Скупштине општине Бијељина �� 30
16. Решење о именовању члана Општинске
изборне комисије Бијељина����������������������������������� 30

21. Одлукa о усвајању Плана расподјеле средстава
за спорт и физичку културу за 2010. годину�������� 32
22. Одлукa о приступаљу поступку јавне
набавке услуга бр.Ф -01/10 ����������������������������������� 34
23. Одлукa о приступању поступку јавне
набавке услуга бр. Кно -01( 2 лота)/10��������������� 34
24. Одлукa о измјени и допуни одлуке о приступању
поступку јавне набавке радова ДД-29-а3/08
Број: 02-404-7/10 од 19.01.2010. године �������������� 35
25. Рјешење о врстама и структури завршних
научноистраживачких радова који ће се
финансирати из Буџета општине Бијељина
у наставној 2009/2010. години������������������������������ 35
26. Рјешење о именовању Комисије за расход����������� 36
27. Јавни оглас за финансирање пројеката
Удружења особа са инвалидитетом ��������������������� 36
28. Јавни оглас за финансирање пројеката
од интереса за општину Бијељина ����������������������� 37
29. Јавни оглас за додјелу новчаних средстава у
износу од 150.000,00 KM из Буџета општине
Бијељина намијењених подстицају повратка
избјеглих и расељених лица и стамбено
збрињавање социјално угрожених лица �������������� 38
30. Наредбa о редослиједу и начину плаћања
из буџета општине Бијељина �������������������������������� 40
31. Правилник о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста у
Административној служби општине Бијељина �� 44
32. Правилник о измјенама и допунама
Правилника о платама запослених у
Административној служби општине Бијељина �� 44
33. Правилник о измјенама Правилника о
коришћењу службених мобилних телефона
и репрезентације и о ограничавању трошкова����� 45
34. Правилник о измјенама и допунама
Правилника о расподјели средстава за
спорт и физичку културу��������������������������������������� 45
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