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2. јун 2006. ГОДИНЕ

На основу члана 30. алинеја 29. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 27. и
31. а у вези са чланом 97. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној 30. маја 2006. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет Одлуке
Овом Одлуком уређују се услови за образовање
мјесних заједница, послови, учешће грађана у вршењу
послова мјесне заједнице, начин и поступак избора
савјета мјесних заједница, финансирање и средства за
рад мјесних заједница, обављање административних
и стручних послова за потребе мјесних заједница, као
и друга питања од значаја за рад мјесних заједница на
подручју општине Бијељина.
Члан 2.
Представљање мјесне заједнице и печат
1) Мјесну заједницу представља предсједник савјета
мјесне заједнице.
2) Ради овјере аката мјесне заједнице (акти савјета
мјесне заједнице, записника и аката са збора грађана
мјесне заједнице и текуће коренспонденције), мјесна
заједница има печат округлог облика, пречника 30 мм у
коме је исписан текст назива општине Бијељина, текст
назива мјесне заједнице и сједиште мјесне заједнице.
3) Административна служба општине обезбеђује
израду и успоставља евиденције о печатима и лицима
одговорним за употребу печата мјесне заједнице.
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II - УСЛОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ПОСТУПАК
ЗА ПРОМЈЕНУ ПОДРУЧЈА МЈЕСНИХ 		
ЗАЈЕДНИЦА
Члан 3.
Мјесна заједница
Ради обезбеђивања услова за непосредно вршење
послова Општине у задовољавању заједничких потреба
и интереса грађана у областима уређења насеља,
становања, комуналних дјелатности, здравствене и
социјалне заштите, образовања и васпитања, културе
и физичке културе, техничке културе, заштите и
унапређивања животне средине, цивилне заштите као
и другим областима које грађани сами утврде статутом
мјесне заједнице, у складу са Статутом општине и
другим актима Општине, образују се мјесне заједнице.
Члан 4.
Образовање мјесне заједнице
1) Мјесна заједница се може образовати у насељу,
дијелу насеља, у дијелу насељеног мјеста или насељеном
мјесту односно на подручју које чини просторну и
економску цјелину на коме грађани могу задовољавати
основне заједничке потребе и вршити послове из
надлежности мјесне заједнице.
2) Мјесна заједница се може образовати за два или
више насељених мјеста.
3) Дио насељеног мјеста не може бити у саставу
мјесне заједнице која је образована за друго насељено
мјесто, односно дио другог насељеног мјеста.
Члан 5.
Одлука о образовању мјесне заједнице
1) Скупштина општине доноси посебан акт о
образовању мјесних заједница, одређује њихове називе
као и подручја мјесних заједница.
2) Интерес становника за образовање мјесне
заједнице утврђује се на збору грађана, у складу са
Статутом општине и овом Одлуком.
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Члан 6.

Члан 10.

Иницијативе

Иницијатива за подјелу

1) Иницијативу за образовање мјесне заједнице,
односно промјену подручја постојећих мјесних заједница
и промјену назива мјесних заједница могу покренути:
- збор грађана мјесне заједнице,
- најмање 1/10 бирача са подручја за које се
предлажу промјене,
- савјет мјесне заједнице.
- одборник који има пребивалиште на подручју
мјесне заједнице.

1) Иницијатива за подјелу подручја мјесне
заједнице на двије или више мјесних заједница разматра
збор грађана мјесне заједнице, ако таква иницијатива није
поднијета од стране збора грађана мјесне заједнице.
2) Ако иницијативу из претходног става овог
члана прихвати збор грађана мјесне заједнице, савјет
мјесне заједнице исту упућује Скупштини општине на
одлучивање.

2) Уколико иницијативу из става 1. овог члана
покреће савјет мјесне заједнице или одборник, дужан је
организовати расправу на збору грађана мјесне заједнице
ради утврђивања интереса грађана за предложену
промјену.
Члан 7.
Иницијатива збора грађана
1) Иницијатива збора грађана упућује се савјету
постојеће мјесне заједнице који се о томе изјашњава.
2) Уколико савјет мјесне заједнице прихвати
иницијативу из претходног става овог члана, исту
упућује Скупштини општине на одлучивање.
3) Уколико савјет мјесне заједнице одбије
иницијативу у смислу става 1. овог члан дужан је
организовати збор грађана мјесне заједнице на коме ће
се размотрити то питање.
4) Одлука донијета на збору грађана из претходног
става овог члана је обавезујућа за савјет мјесне
заједнице.
Члан 8.
Иницијатива за спајање
1) Иницијативе за образовање мјесне заједнице
спајањем двију или више мјесних заједница подноси се
савјетима заинтересованих мјесних заједница који се о
томе изјашњавају.
2) Уколико се савјети заинтересованих мјесних
заједница, у смислу претходног става овог члана, изјасне
за прихватање иницијативе упутиће заједнички предлог
Скупштини општине на одлучивање.
Члан 9.
Иницијатива за припајање
1) Иницијатива за припајање једне мјесне
заједнице другој мјесној заједници подноси се савјету
мјесне заједнице којој се жели припојити, а који се о
томе изјашњава.
2) Уколико савјет мјесне заједнице прихвати
иницијативу упутиће се заједнички предлог Скупштини
општине на одлучивање.

Члан 11.
Иницијатива за припајање дијела мјеснс заједнице
1) Иницијатива за припајање дијела подручја једне
мјесне заједнице другој мјесној заједници подноси се
савјетима заинтересованих мјесних заједница које се о
томе изјашњавају.
2) Уколико савјет мјесне заједнице не прихвати
иницијативу дужан је по том питању сазвати збор
грађана мјесне заједнице.
3) Одлука донијета на збору грађана је обавезујућа
за савјет мјесне заједнице.
4) Уколико је иницијатива прихваћена у смислу
претходних ставова овог члана, савјети заинтересованих
мјесних заједница упутиће заједнички предлог
Скупштини општине на одлучивање.
Члан 12.
Овлашћење Начелника општине
Начелник општине може предложити образовање
мјесне заједнице или промјену подручја мјесне заједнице
на један од начина утврђених Статутом општине и овом
Одлуком, ако такав предлог претходно подржи збор
грађана мјесне заједнице.
Члан 13.
Предлог акта
Иницијативу за образовање мјесне заједнице
односно промјену подручја мјесне заједнице која
је поднијета у складу са овом Одлуком, разматра
Начелник општине и подноси одговарајући предлог акта
Скупштини општине на одлучивање.
Члан 14.
Поступак по предлогу
Уколико Скупштина општине прихвати предлог
за образовање мјесне заједнице или промјену подручја
постојеће мјесне заједнице, у складу са овом Одлуком,
одредиће састав привременог савјета мјесне заједнице
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и уредити друга питања од значаја за функционисање
мјесне заједнице до редовног избора савјета мјесне
заједнице.
Члан 15.
Уређивање међусобних односа
1) Међусобни односи који настану промјенама
подручја мјесних заједница у складу са овом Одлуком
уредиће се посебним споразумом који закључују савјети
заинтересованих мјесних заједница.
2) Споразумом из претходног става овог члана
уређују се односи у погледу права,
обавеза и средстава који су настали односно затечени
прије извршених промјена.
III - ПОСЛОВИ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 16.
Послови
Грађани у мјесним заједницама могу задовољавати
заједничке потребе и инетересе путем:
- давања иницијатива за доношење и измјене
планских и других општих аката,
- заштите и унапређења животне средине,
- давања иницијатива и организовање активности
за комунално уређење насеља, одржавање чистоће улица,
одржавање и уређивање зелених површина и паркова,
одржавање игралишта итд.
- давање иницијатива и организовање активности
за изградњу, одржавање и коришћење локалних,
некатегорисаних и осталих путева од интереса за мјесну
заједницу,
- задовољавање заједничких потреба и интереса
у области цивилне заштите, односно заштите од
елементарних и других непогода,
- учешћа у активностима од заједничког интереса
за становнике мјесне заједнице, а које покрећу органи
Општине и други заинтересовани субјекти,
- одржавање, уређење и коришћење заједничких
комуналних и других објеката датих на употребу мјесној
заједници,
- ванинституционалне бриге о социјалним
категоријама грађана и организовања социјално
хуманитарних акција,
- реализовања заједничких потреба у области
културе, физичке културе, организовања културних
манифестација и спортских такмичења,
- организовања и других послова који су од
непосредног интереса за грађане у складу са Статутом
општине и другим актима Општине, статутом мјесне
заједнице и планом развоја мјесне заједнице односно
Општине.
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IV - УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ
		
ПОСЛОВА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 17.
Начини изјашњавања
Грађани у мјесној заједници о питањима од
непосредног интереса изјашњавају се путем збора
грађана и референдума.
Члан 18.
Збор грађана
1) У мјесној заједници образује се збор грађана за
подручје мјесне заједнице.
2) Збор грађана, по правилу, одржава се на једном
мјесту, а изузетно збор грађана по појединим питањима
може се одржавати по дијеловима мјесне заједнице,
уколико се тиме постиже економичност или ако
представља засебан дио насељеног мјеста или насеља, у
складу са статутом мјесне заједнице.
3) Одредбе о изузетку из претходног става овог
члана не односе се на усвајање статута мјесне заједнице
и избор савјета мјесне заједнице.
Члан 19.
Услови за одржавање збора грађана
1) Збор грађана може се одржати и доносити
пуноважне одлуке уколико збору присуствује најмање
број бирача утврђен посебном одлуком Скупштине
општине.
2) Збор грађана одлучује већином гласова
присутних на збору грађана.
3) Ако се збор грађана одржава по појединим
дијеловима мјесне заједнице, збор грађана мјесне
заједнице одлучује већином гласова присутних, а на
основу консолидованих резултата гласања које утврђује
савјет мјесне заједнице.
Члан 20.
Сазивање збора грађана
1) Збор грађана се одржава према потреби.
2) Збор грађана може сазвати Начелник општине,
предсједник Скупштине општине, предсједник савјета
мјесне заједнице и сваки одборник на подручју мјесне
заједнице на којој има пребивалиште.
3) Предсједник савјета мјесне заједнице дужан
је сазвати збор грађана на писмени захтјев најмање 50
бирача.
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Члан 21.

Одржавање збора грађана
1) Збор грађана се сазива јавним позивом
истакнутим у свим дијеловима мјесне заједнице на
најмање три дана прије одржавања збора грађана и
садржи вријеме и мјесто одржавања као и питања која ће
се разматрати на збору грађана.
2) Збор грађана бира предсједавајућег и најмање
два бирача који предсједавају збору.
3) О раду збора грађана води се записник који
нарочито садржи: податке о броју присутних на збору,
питањима која су разматрана и донијетим одлукама.
Члан 22.
Одлучивање на збору грађана
1) Грађани на зборовима грађана у мјесној
заједници:
- одлучују о избору савјета мјесне заједнице, у
складу са Статутом општине, овом Одлуком и статутом
мјесне заједнице,
- одлучују о упућивању препорука у вези са радом
органа локалне заједнице,
- покрећу иницијативе за доношење или измјене
Статута општине и других прописа и општих аката из
надлежности локалне заједнице, у складу са Статутом
општине,
- одлучују о усвајању планова и програма развоја
мјесне заједнице,
- одлучују о покретању иницијативе за изградњу
и одржавање комуналних објеката и комуналне
инфраструктуре, као што су изградња и одржавање
улица, јавне расвјете, зеленила, водоводане, канализационе и електро-мреже, гробаља, путева и других
јавних саобраћајница и површина,
- одлучују о покретању иницијативе о начину
обезбеђиваања средстава за изградњу и одржавање
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре као и
начину коришћења тих средстава,
- одлучују о покретању иницијативе за побољшање
услова у области здравствене и социјалне заштитет,
друштвене бриге о дјеци и омладини,
- одлучују о покретању иницијативе за побољшање услова у области развоја привреде, туризма,
угоститељства, занатства, трговине, приватног предузетништва и пољопривреде,
- одлучују о покретању иницијативе за побољшање
услова у области заштите природних добара, животне
средине и заштите грађана и материјалних добара од
елементарних и других већих непогода,
- разматрају нацрте општих аката из надлежности
Општине, планове развоја, урбанистичке, регулационе
и друге планове који се упуте на јавну расправу,
- разматрају извјештај о раду савјета мјесне
заједнице,
- покрећу иницијативе за расписивање референдума
из надлежности локалне заједнице,
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- врше и друге послове у складу са законом,
Статутом општине, овом Одлуком и статутом мјесне
заједнице.
2) Одлуке на збору грађана доносе се већином
гласова присутних збору, ако статутом мјесне заједнице,
за поједине случајеве, није другачије предвиђено, у
складу са овом Одлуком.
Члан 23.
Додатно уређивање
Надлежност збора, начин одлучивања, услови за
сазивање, као и друга питања од значаја за рад збора
грађана ближе се уређује статутом мјесне заједнице, у
складу са Статутом општине и овом Одлуком.
Члан 24.
Референдум
1) Изјашњавање грађана путем референдума
организује се по питањима која су одређена законом,
Статутом општине, овом Одлуком и другим актима
Скупштине општине.
2) Начин изјашњавања грађана путем референдума
уређује се посебном одлуком Скупштине општине, у
складу са законом.
V - САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1. Опште одредбе
Члан 25.
Орган мјесне заједнице
1) Орган мјесне заједнице је савјет мјесне
заједнице.
2) Савјет мјесне заједнице има најмање 5, а највише
11 чланова у зависности од броја бирача у мјесној
заједници и величине подручја мјесне заједнице.
3) Статутом мјесне заједнице уређује се
број чланова савјета мјесне заједнице, у складу са
критеријумима из овог члана.
4) Савјет мјесне заједнице има предсједника и
замјеника предсједника који се бирају из реда чланова
савјета мјесне заједнице.
5) Савјет мјесне заједнице бира се на период од
четири године.
Члан 26.
Надлежност
1) Савјет мјесне заједнице обавља послове из
надлежности мјесне заједнице:
- подноси предлог статута мјесне заједнице,
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- обезбеђује извршење одлука које грађани донесу
на збору грађана,
- предлаже план и програм рада и развоја мјесне
заједнице,
- доноси програм мјера и активности за реализацију
планова и прграма развоја мјесне заједнице,
- утврђује годишње активности из надлежности
мјесне заједнице и координира укупне активности на
реализацији послова у мјесној заједници,
- обезбеђује одржавање зборова грађана,
- сарађује и учествује у активностима других
субјеката који дјелују на подручју мјесне заједнице,
- управља средствима којима располаже мјесна
заједница,
- утврђује приоритете коришћења средстава
добијених по основу донација и поклона,
- даје мишљење надлежном органу Административне
службе општине, по захтјевима за коришћење или
издавање у закуп простора који се налазе у објектима
које користи мјесна заједница,
- покреће иницијативе за изградњу и одржавање
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре и
обезбеђивања средстава, заштите животне средине,
уређивања насеља, побољшања услова за дјечију,
социјалну здравствену заштиту, пројеката од значаја за
развој привреде, туризма и других услужних дјелатности
и сл.
- утврђује листу приоритета за изградњу
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре,
на основу одлука збора грађана,
- одлучује о начину коришћења простора у
објектима којима располаже мјесна заједница, у складу
са одлукама Скупштине општине,
- подноси збору грађана извјештај о свом раду и
раду мјесне заједнице,
- обавља друге послове утврђене законом,
Статутом општине, овом Одлуком и статутом мјесне
заједнице.
2) Савјет мјесне заједнице за свој рад одговара
збору грађана мјесне заједнице.
Члан 27.
Одлучивање
1) Савјет мјесне заједнице може одлучивати ако
сједници присуствује већина од укупног броја чланова
савјета.
2) Савјет мјесне заједнице одлучује већином од
укупног броја чланова савјета, ако Статутом општине,
овом Одлуком или статутом мјесне заједнице није за
поједина питања предвиђена друга квалификована
већина.
Члан 28.
Радна тијела
1) Савјет мјесне заједнице може образовати
стална и повремена тијела и секције ради разматрања и
извршавања одређених послова из надлежности мјесне
заједнице.
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2) Састав и задатке радних тијела и секција
одређује савјет мјесне заједнице, у складу са статутом
мјесне заједнице.
Члан 29.
Одборници
Савјет мјесне заједнице позива на сједнице и
укључује у активности од значаја за мјесну заједницу
одборнике Скупштине општине који имају пребивалиште
на подручју мјесне заједнице.
2. Избор савјета мјесне заједнице
Члан 30.
Расписивање избора
1) Изборе за савјет мјесне заједнице расписује
Скупштина општине.
2) Одлуком о расписивању избора за савјет мјесне
заједнице одређују се рокови за вршење изборних
радњи, сазивање и одржавање зборова грађана као и
друга питања од значаја за одржавање избора.
Члан 31.
Стручна помоћ
1) Стручну и другу помоћ за одржавање избора
за савјет мјесне заједнице обезбеђује организациона
јединица Административне службе општине Бијељина
(у даљем тексту: Административна служба ) надлежна
за послове мјесних заједница.
2) Надлежна служба из претходног става овог члана,
у сарадњи са савјетом мјесне заједнице, обезбеђује јавно
обавјештавање о одржавању збора грађана, одређује
форму записника о раду збора грађана за избор савјета
мјесне заједнице, пружа стручну помоћ у провођењу
избора, прикупља извјештаје о проведеним изборима и
врши друге послове у складу са овом Одлуком и другим
актима.
Члан 32.
Разврставање
1) Организациона јединица Административне
службе надлежна за бирачки списак, а на основу података
којима располаже и које прибави, доноси посебан акт о
разврставању мјесних заједница према броју бирача у
складу са критеријумима из посебне одлуке Скупштине
општине, у року од три дана од дана расписивања избора
за савјет мјесне заједнице.
2) Акт из става 1. овог члана надлежна организациона јединица Административне службе објављује
истицањем на просторијама мјесних заједница и у
“Службеном гласнику општине Бијељина”.
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Члан 33.

Члан 36.

Одржавање збора грађана

Гласање

1) Збор грађана за избор чланова савјета мјесне
заједнице сазива предсједник савјета мјесне заједнице
или лице у том својству које овласти савјет мјесне
заједнице.
2) Збору грађана за избор чланова савјета мјесне
заједнице предсједава предсједник савјета мјесне
заједнице и два грађанина које изабере збор грађана.
3) Евиденција присутних на збору грађана утврђује
се на основу евидентног листа који садржи: назив
мјесне заједнице, датум одржавања збора грађана, име и
презиме бирача, његов матични број, адреса становања
и потпис бирача.
4) О раду збора грађана за избор чланова савјета
мјесне заједнице води се записник у форми коју одреди
организациона јединица Административне службе
надлежна за послове мјесних заједница.
5) У записник из претходног става овог члана
уноси се нарочито: број присутних на збору грађана,
број гласова који су добили поједини кандидати, имена
изабраних чланова савјета мјесне заједнице и други
подаци на основу којих се утврђује валидност проведених
избора, у складу са овом Одлуком.

1) Избор чланова савјета мјесне заједнице врши се
непосредно на збору грађана, јавним гласањем.
2) Гласање о кандидатима за чланове савјета
мјесне заједнице обавља се по редоследу утврђене
кандидатуре.
3) Право да гласа за избор чланова савјета мјесне
заједнице има сваки бирач са пребивалиштем на подручју
мјесне заједнице у којој се врши избор савјета мјесне
заједнице, а који је присутан на збору грађана.
4) Гласати се може само лично и у своје име.
Члан 37.
Потребна већина за избор

Члан 34.

1) 3а члана савјета мјесне заједнице изабран је онај
кандидат који добије већину гласова присутних на збору
грађана.
2) Ако је више кандидата од броја који се бира у
савјет мјесне заједнице добилопотребну већину за избор,
у савјет мјесне заједнице изабрани су они кандидати који
имају највећи број гласова до броја који се бира у савјет
мјесне заједнице.
3) У случају да два или више кандидата добије
исти број гласова, у смислу претходног става овог
члана, избор члана савјета мјесне заједнице обавиће се
жребањем, на начин одређен статутом мјесне заједнице.

Структура савјета мјесне заједнице

Члан 38.

1) У савјет мјесне заједнице бира се број чланова
утврђен статутом мјесне заједнице.
2) У савјет мјесне заједнице, у складу са Статутом
општине, овом Одлуком и статутом мјесне заједнице,
бирају се чланови тако да састав савјета одражава
равномјерну заступљеност дијелова мјесне заједнице,
националну, етничку и полну структуру становништва
мјесне заједнице.

Јавност и посматрачи

Члан 35.
Кандидовање
1) Право кандидовања за члана савјета мјесне
заједнице има сваки бирач са пребивалиштем на подручју
мјесне заједнице који је присутан збору грађана.
2) Право да буде кандидат за члана савјета
мјесне заједнице има сваки бирач са пребивалиштем
на подручју мјесне заједнице који је присутан на збору
грађана, који даје свој пристанак на кандидатуру и ако
његову кандидатуру подржи најмање једна трећина
бирача присутних на збору грађана.
3) Број кандидата за чланове савјета мјесне
заједнице, у правилу, треба да буде већи од броја који се
бира у савјет мјесне заједнице.

1) Збор грађана за избор чланова савјета мјесне
заједнице је јаван.
2) На збору грађана могу бити присутни
представници средстава јавног информисања као и
посматрачи било које заинтересоване организације или
удружења, али су дужни своје присуство пријавити
предсједавајућем збора грађана и бити на посебно
одвојеном мјесту са кога могу пратити ток избора.
3) Посматрачима из претходног става овог члана је
забрањено било које мијешање у изборни процес.
Члан 39.
Објављивање резултата избора
1) Предсједавајући збора грађана објављује
резултате избора за савјет мјесне заједнице саопштавањем
имена изабраних чланова савјета мјесне заједнице и
броја освојених гласова.
2) Одлука збора грађана о избору савјета мјесне
заједнице је коначна након објављивања резултата
избора ако није уложен приговор, или ако је уложен и
одбијен приговор на објављене резултате избора а није
уложена жалба, односно ако је одбачена или одбијена
жалба, у складу са овом Одлуком.
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Члан 40.

Приговор на резултате избора
1) Било који бирач присутан на збору грађана и
који је гласао може одмах приговорити на објављене
резултате гласања.
2) О приговору из претходног става овог члана
одмах одлучује збор грађана.
Члан 41.
Жалба и поступак по жалби
1) Подносилац приговора који није задовољан
одлуком збора грађана може у року од два дана поднијети
жалбу Скупштини општине Бијељина.
2) У поступку по жалби из претходног члана ове
Одлуке, Скупштина општине може жалбу одбацити,
одбити, дјелимично или у цјелости усвојити.
3) У случају усвајања или дјелимичног усвајања
жалбе Скупштина општине може поништити одређене
изборне радње или изборе за савјет мјесне заједнице.
4) Избори за савјет мјесне заједнице могу бити
поништени у случају да није био присутан или да није
гласао довољан број бирача у складу са овом Одлуком или
у случају других битних повреда изборног поступка.
5) Одлука Скупштине општине по жалби је
коначна.
Члан 42.
Конституисање
1) Новоизабрани савјет мјесне заједнице ће се
конституисати у року од седам од дана коначности
одлуке о избору савјета мјесне заједнице.
2) Прву конситутивну сједницу новоизабраног
савјета мјесне заједнице сазива предсједник претходног
савјета мјесне заједнице.
3) Из оправданих разлога, конститутивну сједницу
новоизабраног савјета мјесне заједнице може сазвати
и новоизабрани члан савјета мјесне заједнице који је
освојио највећи број гласова.
3. Допунски, превремени, одгођени и поновни
    избори за савјет мјесне заједнице
Члан 43.
Допунски избор
1) Допунски избор се обавља у случају да члану
савјета мјесне заједнице, у складу са овом Одлуком,
престане мандат прије истека времена на које је
изабран.
2) Ако је на листи кандидата који су добили
потребну већину приликом избора за савјет мјесне
заједнице, у складу са овом Одлуком, преостао број
кандидата који нису изабрани у савјет мјесне заједнице,
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у савјет мјесне заједнице изабран је следећи кандитат
са те листе са највећим бројем гласова, а што својом
одлуком констатује савјет мјесне заједнице.
3) Мандат члана савјета мјесне заједнице који је
изабран на допунским изборима траје до краја мандата
савјета мјесне заједнице.
Члан 44.
Превремени избори
1) Превремени избори за савјет мјесне заједнице
организују се ако је опозван или распуштен савјет мјесне
заједнице, односно ако сви чланови савјета мјесне
заједнице поднесу оставке.
2) Превремене изборе расписује Скупштина
општине.
3) Мандат чланова савјета мјесне заједнице
изабраних на превременим изборима траје до краја
периода на који је изабран претходни савјет мјесне
заједнице.
Члан 45.
Одгођени избори
1) Одгођени избори организују се у случају да,
на основу одлуке Скупштине општине о расписивању
избора за савјет мјесне заједнице, избори нису одржани
из било ког разлога.
2) Дан одржавање одгођених избора одређује
Скупштина општине посебном одлуком.
Члан 46.
Поновни избори
Поновни избори за савјет мјесне заједнице организују се у случају да није био присутан или да није
гласао довољан број бирача у складу са овом Одлуком
или у случају поништавања гласања због битних повреда
одредби о провођењу избора.
Члан 47.
Сходна примјена одредаба
Одредбе ове Одлуке о редовним изборима за савјет
мјесне заједнице сходно се примјењују и на допунске,
превремене, одгођене и поновне изборе, ако овом
Одлуком није за поједине случајеве другачије одређено.
4. Престанак мандата чланова савјета мјесне
    заједнице
Члан 48.
Разлози
1) Члану савјета мјесне заједнице престаје мандат
у случају:
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- смрти члана савјета мјесне заједнице,
- у случају подношења оставке,
- у случају промјене пребивалишта са подручја
мјесне заједнице.
- распуштања савјета мјесне заједнице,
- у случају опозива савјета мјесне заједнице.
2) Осим у случајевима из претходног става,
предсједнику савјета мјесне заједнице може престати
мандат предсједника у случају подношења оставке на ту
дужност.
Члан 49.
Утврђивање престанка мандата
1) Престанак мандата у случајевима из става 1.
алинеје 1. до 3. и став 2. претходног члана ове Одлуке
утврђује савјет мјесне заједнице.
2) У случају из претходног става овог члана
обавиће се допунски избор, у складу са овом Одлуком,
статутом мјесне заједнице и одлуком савјета мјесне
заједнице.
Члан 50.
Распуштање
1) Скупштина општине може распустити савјет
мјесне заједнице у случају да савјет мјесне заједнице не
извршава послове из надлежности мјесне заједнице у
периоду дужем од три мјесеца или ако послове не врши
у складу са овом Одлуком и статутом мјесне заједнице
или ако их врши на начин којим се угрожавају права и
интереси становника у мјесној заједници.
2) Предлог са образложењем за распуштање
савјета мјесне заједнице може поднијети збор грађана
мјесне заједнице или Начелник општине.
3) Ако Скупштина општине прихвати предлог из
претходног става овог члана распустиће савјет мјесне
заједнице, именовати привремени савјет од три члана и
расписати превремене изборе.
Члан 51.
Гласање о повјерењу
1) Грађани мјесне заједнице могу поставити
питање повјерења савјету мјесне заједнице, у складу са
Статутом општине и овом Одлуком.
2) У случају из претходног става овог члана о
иницијативи за гласање о повјерењу савјету мјесне
заједнице одлучује збор грађана мјесне заједнице,
већином гласова присутних на збору грађана.
3) Савјет мјесне заједнице коме је изгласано
неповјерење сматра се опозваним.
4) У случају опозива савјета мјесне заједнице
организују се превремени избори, у складу са овом
Одлуком.
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VI - СРЕДСТВА ЗА РАД МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 52.
Општа одредба
1) Послови из дјелокруга рада мјесне заједнице
финансирају се из буџета Општине, мјесног самодоприноса у складу са законом, средстава која за
активности мјесних заједница издвајају заинтересована
предузећа и друге организације, средстава које грађани
сами прикупе у складу са прописима, из поклона и
других извора у складу са законом и овом Одлуком.
2) Општина може уступити мјесној заједници дио
прихода Општине, у складу са законом као и плановима и
програмима развоја Општине односно мјесне заједнице.
Члан 53.
Коришћење имовине
1) Скупштина општине може, у складу са законом
и Статутом општине, мјесној заједници уступити дио
имовине на коришћење, а за задовољавање заједничких
потреба грађана у мјесној заједници.
2) Општина има право располагања имовином која
је уступљена на коришћење мјесној заједници.
Члан 54.
Средства у буџету Општине
У буџету Општине утврђују се посебна средства за
финансирање рада мјесних заједница.
Члан 55.
Финансирање пројеката
1) Општина учествује у финансирању послова из
дјелокруга мјесне заједнице само на основу појединих
пројеката, у складу са посебном одлуком Скупштине
општине
2) Пројекти мјесних заједница нарочито садрже
планиране радове и начин обезеђења средстава за
њихову реализацију.
Члан 56.
Критеријуми конкуренције
Скупштина општине посебном одлуком уређује
критеријуме за одабир пројеката мјесних заједница који
ће се суфинансирати из буџета Општине, у складу са
планираним средствима за ове намјене у буџету Општине
и уређује поступак конкуренције мјесних заједница за
одобравање пројеката.
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VII - АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА
		
ПОТРЕБЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 57.
Обављање административних послова
Стручне, административне и техничке послове за
потребе мјесних заједница обезбеђује Административна
служба, у складу са овом Одлуком и актима Начелника
општине.
Члан 58.
Евиденције
У Административној служби воде се евиденције
о мјесним заједницама на подручју Општине и садрже
податке о подручју мјесне заједнице, предсједнику и
лицима изабраним у савјет мјесне заједнице, имовини
која је на коришћењу мјесне заједнице, пројектима
мјесне заједнице као и друге податке који омогућавају
ефикаснији рад мјесних заједница и органа Општине.
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Продужење рада
Савјети мјесних заједница у досадашњем саставу
настављају рад до избора, односно конституисања
савјета мјесних заједница који ће бити изабрани у
складу са овом Одлуком и одлуком Скупштине општине
о расписивању избора за савјете мјесних заједница на
подручју општине Бијељина.
Члан 60.
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На основу члана 30. алинеја 29. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) , члана 35. алинеја 31. и
члана 86. став 3. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној 30.
маја 2006. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О БРОЈУ БИРАЧА ПОТРЕБНОМ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ЗБОРОВА ГРАЂАНА
У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
У мјесној заједници образује се збор грађана за
подручје мјесне заједнице.
Збор грађана може се одржати и доносити
пуноважне одлуке уколико збору присуствује:
- у мјесној заједници која има до 250 бирача - најмање
25 грађана,
- у мјесној заједници од 251 до 500 бирача - најмање
40 грађана
- у мјесној заједници која има од 501 до 1000 бирача најмање 60 грађана,
- у мјесној заједници која има од 1001 до 2000
бирача - најмање 80 грађана,
- у мјесној заједници која има од 2001 до 5000
бирача - најмање 100 грађана и
- у мјесној заједници која има преко 5000 бирача најмање 150 грађана.

Усклађивање статута мјесних заједница

Члан 2.

Мјесне заједнице су дужне ускладити своје статуте
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Организациона јединица Административне службе
општине Бијељина надлежна за бирачки списак, а на
основу података којима располаже и које прибави,
сачињава акт којим разврстава мјесне заједнице на
подручју општине Бијељина, а према критеријумима из
члана 1. ове Одлуке.
У случају расписивања избора за савјет мјесне
заједнице надлежна организациона јединица сачињава
акт из става 1. става овог члана на основу података
којима располаже на дан ступања на снагу одлуке о
расписивању избора за савјет мјесне заједнице.
Надлежна организациона јединица из става 1. овог
члана врши ажурирање акта на основу података којима
располаже, најмање једном у шест мјесеци.
Акт из става 1. овог члана надлежна организациона
јединица јавно објављује.
Заинтересована мјесна заједница може уложити
приговор на објављени акт из претходног става овог
члана у року од два дана од дана објављивања. О
приговору одлучује Начелник општине Бијељина.

Члан 61.
Престанак важења претходне Одлуке
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о мјесним заједницама на подручју општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
5/00, 2/03 и 3/03).
Члан 62.
Ступање на снагу Одлуке
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-37/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-38/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

На основу члана 30. алинеја 29. а у вези са чланом
108. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана
35. алинеја 27. и 31. а у вези са чланом 92. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
5/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној 30. маја 2006. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЈЕТЕ
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Расписују се избори за савјете мјесних заједница
на подручју општине Бијељина.
Члан 2.
Избори за савјете мјесних заједница обавиће се на
зборовима грађана мјесних заједница, јавним гласањем.
Зборови грађана по мјесним заједницама сазиваће се
јавним позивом истакнутим по свим дијеловима мјесних
заједница.
Јавни позив из претходног става овог члана
садржава вријеме и мјесто одржавања збора грађана,
позив грађанима мјесне заједнице да присуствују збору
и навођење да се на збору грађана врши избор савјета
мјесне заједнице.
Члан 3.
Стручну, административну и другу помоћ у
провођењу избора за савјете мјесних заједница пружиће
јединица Административне службе општине Бијељина
(у даљем тексту: Административна служба) надлежна за
послове мјесних заједница .
Надлежна служба из претходног става овог члана,
у сарадњи са досадашњим савјетима мјесних заједница,

02. 06. 2006.

обезбедиће потребне услове и јавно обавјештавање за
одржавање зборова грађана по мјесним заједницама на
подручју општине Бијељина.
Члан 4.
Избори за савјете мјесних заједница обавиће се у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-39/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

На основу члана 26. став 2, а у вези с чланом 5.
став 2. Закона о буџетском систему («Службени гласник
РС», број 96/03, 14/04, 67/05 и 34/06), члана 30. алинеја
3 Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана
35. алинеја 4 Статута општине Бијељина («Службени
гласник општине Бијељина», број: 5/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
дана 30. маја 2006 године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
ЗА 2006. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 1. у Одлуци о измјенама и допунама
Одлуке о буџету општине Бијељина за 2006. годину
(„Службени гласник општине Бијељина, број 10/05)
уводе се измјене:
укупан приход износи 33.604.005,00 КМ од чега:
- за одређене намјене
33.209.705,00 КМ
- буџетска резерва
157.000,00 КМ
- отплата и камата
237.300,00 КМ
Члан 2.
У билансу буџета по изворима и врстама прихода
и расхода са основним намјенама за 2006. годину, врше
се следеће измјене и допуне:

3

713000

713111
713112
713114
713113

2.

Порез на имовину

Порез на промет непокретности

Порез на наслеђе и поклон

714111

714311

714211

Порез на добитак од игара на срећу

Порез на имовину

714000

Порез на приходе од пољопривреде и
шумарства
Порез на приходе од пољопривреде и
шумарства

Порез на лична примања

Приход од индиректног пореза

Акцизе

160.000,00
40.000,00

33.256,70

2.375.000,00

638.000,00

3.173.000,00

85.000,00

85.000,00

2.667.000,00

485.100,00

3.152.100,00

19.304.075,00

19.304.075,00

25.754.175,00

План
2006.
5

157.870,40

3.026.062,29

552.163,44

3.736.096,13

101.848,61

101.848,61

2.431.143,40

448.331,27

2.879.474,67

0,00

18.829,98

3.317.239,56

14.041.062,90

17.377.132,44

24.127.808,55

4

Извршење 2005.

40.000,00

160.000,00

2.375.000,00

638.000,00

3.173.000,00

135.000,00

135.000,00

2.900.000,00

485.100,00

3.385.100,00

18.398.555,00

0,00

600.000,00

1.100.000,00

20.098.555,00

26.831.655,00

II План
2006.
6

100

100
100
100
100

159

159

109

100

107

0
0
0
95

0

104

Индех
6/5
7
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5. 719113

4.

711113

711000

Порез на приходе од самосталних
дјелатности

715300

в)

3.

Порез на доходак грађана

715200

б)

Порез на промет услуга

715100

а)

Порез на промет производа и услуга са
акцизом - ПДВ
Порез на промет производа

Порески приходи (1+2+3+4+5)

|

715000

I

2

Опис

1.

1

р/б Економски код
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2

4.

3.

2.

1.

Административне таксе

Комуналне таксе

722121

722300

Одузета имовинска корист

723121

723118

Приходи општинских органа управе

722521

Други приходи буџета општине
новчане казне
Новчане казне

Приходи које остварују органи

Накнаде за кориштење минералних
сировина

722424

722500

Приходи од земљишне ренте

721223

Накнаде за коришћење грађевинског
земљишта

Накнаде за уређење грађевинског
земљишта

722411

722412

Накнаде за кориштење путева

722421

Накнаде за кориштење природних и других добара

Таксе

3

Опис

722000

II Непорески приходи

1

р/б Економски код

63.349,12

0,00

120.000,00

120.000,00

22.000,00

22.000,00

10:000,00

500.000,00

0,00

800.000,00

0,00

1.310.000,00

1.474.000,00

1.900.000,00

3.374.000,00

5.408.825,00

План
2006.
5

70.000,00

50.000,00

120.000,00

28.000,00

28.000,00

10.000,00

500.000,00

90.000,00

710.000,00

0,00

1.310.000,00

1.574.000,00

1.900.000,00

3.474.000,00

6.772.350,00

II План
2006.
6

42

100

127
127

100

100

0

89

100

125
103
100
107

Индех
6/5
7

Службени гласник Општине Бијељина

43.470,00

106.819,12

34.758,00

34.758,00

5.057,03

0,00

79.196,35

514.846,37

0,00

599.099,75

1.642.123,86

1.437.156,52

3.079.280,38

5.145.547,87

4

Извршење 2005.
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Приходи од давања у закуп објеката

Укинути буџетски приходи општине

Накнаде за одводњавање од правних лица
и грађана
Средства за финансирање посебних мјера
заштите од пожара
Накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта
Остали општински приходи

721222

721229

722449

729124

722425

722467

Приходи од камата на депозит

3

Опис

721213

2
Остали приходи

29.273.356,42

1.128.386,48

3.432,85

2.614,22

187.594,21

1.623,64

1.334,50

604,72

4
1.325.590,62

Извршење 2005.

Укупни приходи и износ 31.163.000,00 КМ замјењују се износом 33.604.005,00 КМ.

Укупни приходи

1
5.

р/б Економски код

31.163.000,00

400.000,00

1.000,00

0,00

178.925,00

1,700,00

1.000,00

200,00

План
2006.
5
582.825,00

33.604.005,00

1.244.300,00

1.000,00

300.000,00

277.350,00

1.700,00

1.000,00

15.000,00

II План
2006.
6
1.840.350,00

108

311

100

0

155

316
7500
100
100

Индех
6/5
7

02. 06. 2006.
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2

681430

3

Социјално осигурање и помоћ за здравствену
заштиту
Противпожарна заштита

Текући грантови, дознаке за текуће
потребе
Социјална и дјечија заштита
Материјални трошкови у образовању
Средства за кориштење сале
Средства за образовање
Сдедства за превоз ученика
Средства за стипендије
Средства инвалидско-борачке заштите
Помоћ подстицају повратка избјеглих и
расељених лица и социјално угрожених
категорија
Алтернативни смјештај
Здравствена заштита
Здравствена заштита

Трошкови Скупштине и
Кабинета Начелника

130.000,00

120.000,00

771.800,00

170.000,00

860.000,00

170.000,00

200.000,00
1.110.000,00
940.000,00

1.301.000,00
780.000,00
0,00
230.000,00
0,00
130.000,00
608.500,00

1.325.000,00
790.000,00
0,00
150.000,00
0,00
115.000,00
665.000,00

300.000,00
747.820,00
577.820,00

8.177.800,00

670.000,00

План
2006.
5
6.472.400,00
3.018.620,00
1.569.780,00
1.214.000,00

7.929.506,62

691.000,00

4
5.560.880,00
2.391.800,00
1.243.970,00
1.234.110,00

Извршење 2005.

894.000,00

170.000,00

200.000,00
1.110.000,00
940.000,00

130.000,00

1.431.000,00
750.000,00
30.000,00
30.000,00
225.000,00
190.000,00
428.500,00

8.302.800,00

770.000,00

104

100

100
100
100

100

146
70

13

110
96

102

115

II План
Индех
2006.
6/5
6
7
6.706.400,00
104
3.018.620,00
100
1.569.780,00
100
1.348.000,00
111

Службени гласник Општине Бијељина

681430

681420
681400
681430

681420

681400 и
614000
681430
681430
681430
681430
681430
681420
681400

681120
681300
681420

2
681000
681111
681112
681300

1
1

Опис

Текући расходи
Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Материјални трошкови

Економски код

р/б

Расходи по економској класификацији
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1

688160

688160

688160

688130

688000

Локални и некатегорисани путеви и
комунална инфраструктура - одржаваање
Капиталне инвестиције

Капитални расходи и капиталне дознаке

Капитални расходи Административне
службе
Инвестиције у основна средства
Инвестиционо одржавање просторија
Административне службе и текуће
одржавање

Финансирање борачке организације и
Организације породица погинулих,
заробљених и несталих
Финансирање организације пензионера
Удружење "Повратак и одрживи опстанак"
Регионално удружење избјеглих и
расељених лица
Омладински центар
Средства за информисање ОЈИП "СиМ"

Средства за културу
Средства за физичку културу
Финансирање политичких партија
Финансирање удружења грађана и
организација

3

Опис

2.870.000,00

2.929.000,00

9.025.583,00

140.000,00

230.000,00

370.000,00

20.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00

115.000,00

100.000,00

950.200,00
1.439.686,62
220.000,00

4

Извршење 2005.

4.400.000,00

1.600.000,00

10.176.500,00

110.000,00

270.000,00

380.000,00

20.000,00
100.000,00

50.000,00
10.000,00
10.000,00

125.000,00

80.000,00

План
2006.
5
889.300,00
1.294.000,00
250.000,00

5.700.000,00

1.200.000,00

11.256.500,00

170.000,00

360.000,00

530.000,00

20.000,00
100.000,00

50.000,00
10.000,00
10.000,00

125.000,00

80.000,00

II План
2006.
6
889.300,00
1.350.000,00
250.000,00

130

75

111

155

133

139

100
100

100
100
100

100

100

Индех
6/5
7
100
104
100

Службени гласник Општине Бијељина

4.

3

614300
614400

614300
614300

614300

614300

2
681430
614300
614300

р/б Економски код

02. 06. 2006.
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Изградња споменика
Инвестиције у образовању и високо школство

Надзор над инвестицијама у школске објекте

681500
681500

681500

5

Рјешавање стамбених питања породица погинулих и
инвалида рата

688160

Судски спорови и Експропријација
Набавка опреме за мјерење загађења зрака

2.000,00
10.000,00
540.000,00
1.210.000,00
50.000,00

218.000,00

0,00

80.000,00

5.626.656,53
145.000,00
10.000,00
160.000,00
0,00
26.683,78

0,00

0,00
1.756.583,00

450.000,00

470.000,00
0,00
100.000,00

4
450.000,00

Извршење 2005.

2.000,00
10.000,00
350.000,00
1.280.000,00
50.000,00

582.000,00

0,00

60.000,00

5.748.458,46
100.000,00
10.000,00
160.000,00
120.000,00
30.000,00

0,00

102.500,00
2.450.000,00

414.000,00

600.000,00
0,00
50.000,00

План
2006.
5
560.000,00

2.000,00
10.000,00
350.000,00
1.280.000,00
50.000,00

903.605,00

13.000,00

47.000,00

6.600.463,46
157.000,00
10.000,00
160.000,00
120.000,00
100.000,00

60.000,00

132.500,00
2.390.000,00

564.000,00

510.000,00
90.000,00
50.000,00

II План
2006.
6
560.000,00

100
100
100
100
100

155

78

115
157
100
100
100
333

129
98

136

100

85

Индех
6/5
7
100

Службени гласник Општине Бијељина

681390
681390
681390
681390
681395

Средства за подстицаj пољопривредне производње
малих и средњих предузећа по програму Европске
уније
Инспекцијски узорци
Туристичка организација
Заштита животне средине

Студија паркирања

681390

681390

Заштита домаће пољопривредне производње и студија
развоја

681390

Остали расходи
Буџетска резерва
614000
614000а Финансирање националних мањина
Средства МЗ
614300
Инвестиције у адаптације Домова културе
615220
Банкарска провизија и трошкови ПЈ Управе прихода
681380

688160
688160
688160

3
Одржавање каналске инфраструктуре и
осталих водотокова
Урбанистичка регулатива
Индустријска зона и лука Рача
Израда базе података за грађевинску ренту

2
681500

1

Опис

Економски код

р/б
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108
100

33.396.163,46
207.841,54

30.955.158,46
207.841,54

0,00
28.512.626,15

Општинско удружење самосталних
привредника

681390

Отплата дуга

823300

28.512.626,15

31.163.000,00

207.841,54
207.841,54

50.000,00
55.000,00

33.604.005,00

207.841,54
207.841,54

18.000,00

85.000,00
55.000,00

108

100

100

0

170
100

Службени гласник Општине Бијељина

Укупно буџетска потрошња

Отплата дугова

823000

Укупно расходи:
Остала буџетска потрошња

0,00

0,00
0,00

100

Израда шумско привредне основе
Средства за против градну заштиту

40.000,00

40.000,00

681390
681390

0,00

40.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.950.000,00
46.619,57
18.353,18
30.000,00

4

2006.
5
35.000,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
2.650.000,00
29.458,46
10.000,00
30.000,00

Средства за рад Комисије за легализацију и
ревизију пројеката

Индех
6/5
7
100
100
100
100
111
100
100
268

681420

II План
2006.
6
35.000,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
2.950.000,00
29.458,46
10.000,00
80.400,00

3
Инвестиционо уређење градског парка
Борба против штетних утицаја
Сахрана незбринутих лица
Средства цивилне заштите
Комунална дјелатност
Отплата камата по основу кредита
Остали (ванредни) расходи
Финансирање "Еко депа"

План

2
681390
681420
681420
681430
681440
616410
613969
681440

Извршење 2005.

1

Онис

Економски код

р/б

02. 06. 2006.
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4
5
6
7
8
9
10

10а

106

681111
681112
681120
681120
681120
681420
681300

681300

681300

2

Издаци за материјал и услугерепрезентација
Одређене намјене ОИК
Сарадња са другим општинама, градовима и
регионима

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Средства за рад одборника
Трошкови сједница Скупштине
Обиљежавање значајних датума
Ванредне помоћи

3

828.740,00

40.000,00

140.000,00

126.800,00
65.940,00
210.000,00
60.000,00
130.000,00
20.000,00
36.000,00

4

Извршење 2005.

916.740,00

40.000,00

140.000,00

План
2006.
5
201.800,00
104.940,00
210.000,00
60.000,00
90.000,00
30.000,00
40.000,00

325.550,00

60.000,00

План
2006.
5
174.700,00
90.850,00

1.016.740,00

40.000,00

140.000,00

201.800,00
104.940,00
310.000,00
60.000,00
90.000,00
30.000,00
40.000,00

6

II План
2006.

325.550,00

60.000,00

174.700,00
90.850,00

6

II План
2006.

100

100

111

100

100

100

100

100

100

148

100

7
100

Индех
6/5

100

100

7

Индех
6/5

Службени гласник Општине Бијељина

Укупно раздио II
Износ 916.740,00 КМ замјењује се износом 1.016.740,00 КМ.

1

Назив потрошачке јединице
2.
Раздио II Скупштина општине
Р/б Бкономски код
Опис

133.600,00

55.000,00

4

Издаци за материјал и услугерепрезентација

Износ 325.500,00 КМ се не мијења.

Укупно раздио I

3

681300

3

Извршење 2005.
51.700,00
26.900,00

Опис

Преглед измјена по раздјелима

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси

2

1

1
2

Економски код

Р/б

681111
681112

Раздио I кабинет Начелника

1.

Назив потрошачке јединице

Број 8 - Страна 230
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14

14а

14б

688130

688160

140.000,00

Инвестиционо и текуће одржавање
просторија Административне службе

2.125.940,00

230.000,00

370.000,00

30.000,00
70.000,00

270.000,00
15.000,00

351.200,00
182.630,00
2.000,00
1.220.110,00
390.000,00
40.000,00
20.000,00
75.000,00
60.000,00
10.000,00
240.110,00

4

Набавка основних средстава

Дневнице за службена путовања
Остали расходи
Капитални расходи органа управе Трошкови за набавку основних средстава

ж
з

ђ
е

Д1

Д

а1
б
в
в1
г

а

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Материјални трошкови службе
Заједнички материјални трошкови
Путни трошкови и топли оброк
Трошкови ресторана
Трошкови енергије
Издаци за гориво
Издаци за гориво за гријање
Издаци за комуналне услуге
Набавка материјала
Јавна кухиња
Трошкови услуга
Трошкови осигурања и регистрације возила

3

11
12
12а
13

688000

681111
681112
681300
681300

2

Извршење 2005.

2.241.850,00

110.000,00

270.000,00

380.000,00

30.000,00
70.000,00

250.000,00
15.000,00

434.100,00
225.750,00
2.000,00
1.200.000,00
400.000,00
40.000,00
20.000,00
85.000,00
55.000,00
15.000,00
220.000,00

5

План
2006.

2.657.578,00

170.000,00

360.000,00

530.000,00

30.000,00
70.000,00

523.370,00
272.208,00
2.000,00
1.330.000,00
400.000,00
40.000,00
20.000,00
85.000,00
55.000,00
15.000,00
250.000,00
100.000,00
250.000,00
15.000,00

6

II План
2006.
7

119

155

133

139

100
100

100
100

100
100
100
100
100
114

111
100

100

121

121

Индех
6/5

Службени гласник Општине Бијељина

Укупно раздио III
Износ 2.241.850,00 КM замјењује се износом 2.657.578,00 КМ.

1

Опис

Назив потрошачке јединице
Раздио III Служба заједничких послова

р/б Економски код

3.

02. 06. 2006.
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19а
20

613969
681380

Отплата камате банкарског кредита
Отплата

Остали расходи
Трошкови банкарских услуга и ПЈУП

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Материјални трошкови
Буџетска резерва
Финансирање националних мањина

3

22
23
24

25

681390

2

1

681111
681112
681300

Економски код

Р/б

540.000,00

Заштита животне средине (дератизација,
дезинсекција и крематориј)

4

501.300,00
260.700,00
2.000,00

3

Извршење 2005.

519.856,53

46.619,57

18.353,18
26.683,78

178.400,00
92.800,00
2.000,00
145.000,00
10.000,00

4

Извршење 2005.

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Материјални трошкови

Опис

Назив потрошачке јединице
Раздио V Одјељење за привреду и пољопривреду
5.

Износ 731.550,00 КM замјењује се износом 812.700,00 КМ.

681390 21
823300
Укупно раздио IV

15
16
17
18
18а

2

1

681111
681112
681300
614000
614000

Економски код

Р/б

Опис

Раздио IV Одјељење за финансије

4.

Назив потрошачке јединице

350.000,00

314.220,00
163.394,00
2.000,00

6

II План
2006.

29.458,46
207.841,54
812.700,00

10.000,00
100.000,00

195.000,00
101.400,00
2.000,00
157.000,00
10.000,00

6

П План
2006.

100

157

100

87

87

0

54

54

100

7

Индех
6/5

111

100

100

333

100

7

Индех
6/5

Службени гласник Општине Бијељина

350.000,00

580.640,00
301.950,00
0,00

5

План
2006.

29.458,46
207.841,54
731.550,00

10.000,00
30.000,00

225.150,00
117.100,00
2.000,00
100.000,00
10.000,00

5

План
2006.

Број 8 - Страна 232
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Плате и накнаде запослених
Набавка опреме и одржавање возила

26а

0,00

Студија паркирања- Дирекција за развој и
изградњу града

681390-1 28

28б

29а

29б

29в

29г

681390

681390

681390

681390

681500

0,00

Одржавање каналске инфраструктуре и
осталих водотокова

2.423.800,00

0,00

0,00

0,00

Удружење самосталних привредника

Средства за противградну заштиту

Израда шумско привредне основе

10.000,00

35.000,00

2.884.590,00

0,00

0,00

55.000,00

50.000,00

10.000,00

582.000,00

0,00

60.000,00

45.000,00

60.000,00
250.000,00
155.000,00
50.000,00

450.000,00
100.000,00

610.000,00

5

План
2006.

3.450.219,00

560.000,00

18.000,00

55.000,00

85.000,00

10.000,00

903.605,00

13.000,00

47.000,00

45.000,00

60.000,00
264.000,00
155.000,00
64.000,00

450.000,00
120.000,00

630.000,00

35.000,00

6

II План
2006.
7

120

0

100

170

100

155

78

100

128

100

106

100

120

100

103

100

Индех
6/5

Службени гласник Општине Бијељина

Укупно раздио V
Износ 2.884.590,00 КМ замјењује се износом 3.450.219,00 КМ.

28а

681390

218.000,00

80.000,00

Заштита домаће пољопривредне
производње - студија развоја, промоција,
лабораторија и сајмови

28

681390

Средства за подстицај пољопривредне
производње и подстицај развоја малих и
средњих предузећа по програму Европске
уније
Туристичка организација

40.800,00

Материјални трошкови

27а

27

27в

681430

27б

50.000,00
221.800,00
146.000,00
35.000,00

400.000,00
100.000,00

550.000,00

40.000,00

4

Извршење 2005.

Материјални трошкови
Ватрогасна јединица Јања
Плате и накнаде запослених
Набавка опреме и одржавање возила

26в

26б

Ватрогасна јединица Бијељина

26

681430

Инвестиције у уређење градског парка

3

25б

2

1

Опис

681395

Економски код

р/б

02. 06. 2006.
Број 8 - Страна 233

33
33-1

33а

681430
681430

681430

34а

681500

3

Надзор над инвестицијама у школске објекте и високо
школство-Дирекција за развој и изградњу града

Средства за превоз ученика-дотација Саобраћаном
предузећу које врши превоз
Инвестиције и инвестиционо одржавање у
образовању и високо школство

Порези и доприноси
Материјални трошкови
(Средства за ођразовање
Материјални трошкови у образовању
Средства за кориштење сале - Дирекција за развој и
изградњу града
Средства за образовање

Плате и накнаде запослених

681430
614436
614400
681430
614400

Скуд "Семберија"
Инвестиције СКУД "Семберија"
Скуд "Доње Црњелово"

Средства за одржавање и заштиту културног и
историјског наслијеђа и изградња спомен објеката
Инвестиције у Музеј "Семберије"
Дом омладине
Инвестиције Дома омладине
Галерија "Миленко Атанацковић"

0,00

20.000,00
102.200,00
20.000,00
44.000,00
80.000,00

400.000,00

115.000,00
0,00
2.389.886,62
50.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
80.000,00

0,00

1.756.583,00

150.000,00
0,00

5.000,00

10.000,00
50.000,00
20.000,00
45.000,00
60.000,00

350.000,00

130.000,00
0,00
2.183.300,00
50.000,00
25.000,00
8.000,00
9.300,00
80.000,00

0,00

2.450.000,00

230.000,00
0,00

780.000,00
0,00

3.590.000,000

2.811.583,00

790.000,00
0,00

0,00
0,00
2.000,00

5

План
2006.

0,00
0,00
0,00

4

Извршење 2005.

10.000,00
50.000,00
20.000,00
45.000,00
60.000,00
20.000,00
5.000,00

350.000,00

180.000,00
10.000,00
2.239.300,00
50.000,00
25.000,00
8.000,00
9.300,00
80.000,00

60.000,00

2.390.000,00

30.000,00
225.000,00

750.000,00
30.000,00

3.675.000,00

113.712,00
59.130,00
2.000,00

6

II План
2006.
7

100

100
100
100
100
100

100

100
100
100
100

103
100

138

98

13

0
0
0
102
96

Индех
6/5

Службени гласник Општине Бијељина

41а
41б

38б
39а
39б
40
41

38а

Средства за стипендије студената и ученика
681420 35
Средства за дјецу са посебним потребама
681420 35а
Средства за културу и физичку културу
Библиотека
681430
36
Инвестиције Библиотеке
681430
36а
"Бијељина филм" редовна дјелатност
614400
37
Инвестиције "Бијељина филма"
614400 37а
Музеј "Семберија"
681430
38

34

681500

а1

30
31
32

2

1

681111
681112
681300

Економски код

р/б

Опис

Назив потрошачке јединице
Раздио VI Одјељење за друштвене дјелатности

6.

Број 8 - Страна 234
02. 06. 2006.

1

р/б

Инвестиције у спорту

44в

Дјечији вртић "Зоран и Драган"

46в

46г

Превентивна дјечија заштита предшколског
узраста и програм предшколског
образовања

Јавна установа "Штрумпфовград"

46б

614400

12.000,00

17.000,00

30.000,00

70.000,00

0,00

20.000,00

0,00

30.000,00

35.000,00

350.000,00

435.000,00

40.000,00

50.000,00

1.325.000,00
800.000,00

336.980,62

100.000,00

0,00

0,00

1.002.706,00

4

Извршење 2005.
5.000,00

20.000,00

23.500,00

23.500,00

24.000,00

330.000,00

421.000,00

0,00

30.000,00

1.301.000,00
850.000,00

200.000,00

100.000,00

44.000,00

0,00

950.000,00

15.000,00

17.000,00

30.000,00

110.000,00

5

План
2006.

20.000,00

23.500,00

23.500,00

24.000,00

330.000,00

421.000,00

130.000,00

30.000,00

1.431.000,00
850.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

22.200,00

927.800,00

15.000,00

17.000,00

30.000,00

90.000,00

5.000,00

6

11 План
2006.
7

100

100

100

100

100

100

0

100

110
100

100

100

227

98

100

100

100

82

100

Индех
6/5

Службени гласник Општине Бијељина

46д

Дјечји вртић "Зенит"

46а

681430

Финасирање предшколског образовања и
дијечије заштите
Дјечји вртић "Чика Јова Змај"

46

Социјална заштита

45б

681430

Инвестиције у социјалне установе

45а

Средства социјалне и дјечије заштите
681430
45
Центар за социјални рад

Развој школског спорта

Средства за кориштење сале-Дирекција за
развој и изградњу града
Резерва спорта

44б

44а1

44аб

614310

БЗ "Препород"

43в

Средства за спорт

СПиКД "Просвета"

43б

44а

Хор "Србадија"

43а

Средства за културу

681430

614310

3

Опис

БКУД "Мула Алија Садиковић"

42

41в

681430

2

Економски код

02. 06. 2006.
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51
52а

526

53

614400
681420

681420

681430

Средства за програме борбе против штетних
утицаја
Сахране незбринутих лица

Средства за информисање ОЈИП СИМ
Алтернативни смјештај
Помоћ подстицају повратка избјеглих и
расељених лица и социјално угрожених
категорија

Општинско удружење пензионера

50г

50в

Регионално и општинско удружење
избјеглих и расељених лица
Омладински центар

Финасирање удружења грађана и
друштвених организација
Удружење "Повратак и одрживи опстанак"

506

50а

50

614300

30.000,00
8.194.289,62

30.000,00

120.000,00

100.000,00
300.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

100.000,00

220.000,00

Финансирање политичких партија

49

614300

0,00

170.000,00

920.000,00

48в

681430

Фонд социјалног осигурања и помоћи
здраствене заштите
Инвестиције у општој болници

100.000,00

Средства посебних намјена

476

681420

Инвестиције у Дому здравља и амбуланте

47а

477.820,00

Дом здравља

47

681430

4

747.820,00

3

Извршење 2005.

Допунска средства за финансирање здраствене заштите

2

Опис

30.000,00
9.096.300,00

30.000,00

130.000,00

100.000,00
200.000,00

50.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

250.000,00

910.000,00

450.000,00

170.000,00

60.000,00

430.000,00

1.110.000,00

5

План
2006.

30.000,00
9.540.142,00

30.000,00

130.000,00

100.000,00
200.000,00

50.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

80.000,00

250.000,00

910.000,00

450.000,00

170.000,00

60.000,00

430.000,00

1.110.000,00

6

II План
2006.
7

100
105

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Индех
6/5

Службени гласник Општине Бијељина

681420 54
Укупно раздио VI
Износ 9.096.300,00 КМ замјењује се износом 9.540.142,00 КМ.

1

р/б Економски код

Број 8 - Страна 236
02. 06. 2006.

681440

63

62б1

62б

Износ 10.596.590,00 КМ замјењује се износом 11.637.992,00 КМ.

Надзор над градњом сјеверног прстенаДирекција за развој и изградњу града
Финансирање "Еко-деп"

10.494.300,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Надзор градње градске канализацијеДирекција за развој и изградњу града

62а1

Изградња и модернизација путне мреже,
водоводне мреже, н/н мреже, јавне расвјете,
наставак градње сјеверног прстена

0,00

2.870.000,00

Канализација

Капиталне инвестиције

688160 62

50.000,00

1.150.000,00

60.000,00

62а

Услуге за мјерење загађења зрака

Експроприј ација

681395 61

60б

681390 60

Судски спорови

2.929.000,00

688160

Локални и некатегорисани путеви и
комунална инфраструктура и одржавање
локалних путева

59

2.950.000,00

Финансирање комуналне дјелатности

681440 58

4
298.200,00
155.100,00
2.000,00

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Материјални трошкови

5

Извршење 2005.

2
681111 55
681112 56
681300 57

Опис

10.596.590,00

30.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

2.500.000,00

4.400.000,00

50.000,00

1.200.000,00

80.000,00

1.600.000,00

2.650.000,00

План
2006.
5
384.600,00
199.990,00
2.000,00

11.637.992,00

80.400,00

20.000,00

2.280.000,00

98.770,00

3.301.230,00

5.680.000,00

50.000,00

1.200.000,00

80.000,00

1.200.000,00

2.950.000,00

247.100,00
128.492,00
2.000,00

6

II План
2006.
7

110

268

120

132

129

100

100

100

75

111

64
64
100

Индех
6/5

Службени гласник Општине Бијељина

Укупно раздио VII

1

Р/б Економски код

7.

Назив потрошачке јединице
Раздио VII Одјељење за стамбено-комуналне послове

02. 06. 2006.
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681420

67а1

688160

67б

67а

64
65
66
61

681111
681112
681300
688160

2

Економски код

2

Р/б

1

383.000,00
199.200,00
2.000,00
160.000,00
0,00
744.200,00

4

Извршење 2005.

1.056.600,00

0,00

100.000,00

0,00

318.800,00
165.800,00
2.000,00
470.000,00

4

Извршење 2005.

План
2006.
5
424.030,00
220.500,00
2.000,00
160.000,00
120.000,00
926.530,00

1.239.200,00

40.000,00

50.000,00

0,00

360.000,00
187.200,00
2.000,00
600.000,00

5

План
2006.

424.030,00
220.500,00
2.000,00
160.000,00
120.000,00
926.530,00

6

П План
2006.

1.239.200,00

40.000,00

50.000,00

90.000,00

360.000,00
187.200,00
2.000,00
510.000,00

6

II План
2006.

85

100
100
100

100

100

100

100
100
100

Индех
6/5
7

100

100

100

7

Индех
6/5

Службени гласник Општине Бијељина

Износ 926.530,00 КМ се немијења.

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Материјални трошкови
Средства Мјесних Заједница
Инвестиције у адаптације Домова културе

Опис

Раздио IX Одјељење за општу управу

9.

3

Средства за рад Комисије за легализацију и
ревизију пројеката

Назив потрошачке јединице

681111
68
681112
69
681300
70
614300
71
615220
71а
Укупно раздио IX

3

Опис

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Материјални трошкови
Урбанистичка регулатива
Индрустријска зона и лука Рача -Дирекција
за развој и изградњу града
Израда базе података за грађевинску рентуДирекција за развој и изградњу града

Економски код

Назив потрошачке јединице
Раздио VIII Одјељење за просторно уређење

Укупно раздио VIII
Износ 1.239.200,00 КМ се не мијења.

1

Р/б

8.

Број 8 - Страна 238
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75
76

77

78
79а

681420
681420

688160

688160
614311

Средства за рјешавање стамбених питања
породица погинулих и инвалида рата
Средства за изградњу споменика
Финансирање борачке организације
Финансирање општинске организације
породица погинулих и заробљених лица
Средства цивилне заштите

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Материјални трошкови
Средства посебних намјена
Једнократне помоћи
Остваривање основних права бораца

83

681500

Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Одржавање каналске инфраструктуре и
осталих водотокова

Износ 657.300,00 КМ се замјењује износом 97.300,00.

Укупно раздио XI

81
82

525.700,00

450.000,00

49.800,00
25.900,00

4

Извршење 2005.

30.000,00
1.463.600,00

55.000,00

0,00
60.000,00

450.000,00

132.600,00
69.000,00
2.000,00
1.260.000,00
560.000,00
105.000,00

4

Извршење 2005.

657.300,00

560.000,00

64.000,00
33.300,00

5

План
2006.

35.000,00
1.544.800,00

60.000,00

102.500,00
65.000,00

414.000,00

169.600,00
88.200,00
2.000,00
1.285.000,00
508.500,00
100.000,00

5

План
2006.

97.300,00

0,00

64.000,00
33.300,00

6

II План
2006.

35.000,00
1.544.800,00

60.000,00

132.500,00
65.000,00

564.000,00

169.600,00
88.200,00
2.000,00
1.285.000,00
328.500,00
100.000,00

6

II План
2006.

100
100

100

129
100

136

100

65

100

100
100
100

15

0

100
100

7

Индех
6/5

7

Индех
6/5
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681111
681112

2

1

3

Економски код

Р/б

Опис

Назив потрошачке јединице
Раздио XI Општинска Комисија за комасацију

11.

Износ 1.544.800,00 КМ се не мијења

681430
80
Укупно раздио Х

79б

72
73
74

1

681111
681112
681300

2

Р/б
3

Економски код

10.

Опис

Назив потрошачке Јединице
Раздио X Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
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1

3
Плате и накнаде запослених
Порези и доприноси
Материјални трошкови
Трошкови прегледа инспекцијских узорака
2.000,00

0,00
0,00
0,00
2.000,00

28.512.626,15

4

Извршење 2005.

31.163.000,00

2.000,00

0,00
0,00
0,00
2.000,00

План
2006.
5

33.604.005,00

355.254,00

Број: 01-022-46/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

				
				
			

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

108

Индех
II План
6/5
2006.
6
7
231.088,00
^__ 120.166,00
2.000,00
2.000,00
100

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

Члан 3.

Износ 31.163.000,00 КМ замјењује се износом 33.604.005,00 КМ.

УКУПНО РАСХОДИ

Укупно раздио XII

84
85
86
87

2

Р/б

681111
681112
681300
681390

Економски код

12.
Опис

Назив потрошачке јединице
Раздио XII Одјељење за инспекцијске послове
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Службени гласник Општине Бијељина

На основу члана 27. став 2. Закона о буџетском
систему Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске” бр. 96/03, 14/04, 67/05 и 34/06) члан
3. алинеја 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 35. алинеја 4. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 5/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној
ЗО.маја 2006.године д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА ЗА 2006. ГОДИНУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 5.

Наредбодавац и одговорна особа за извршење
Буџета у цијелини је начелник општине. Одјељење
за финансије управља и контролише прилив и одлив
новчаних средстава према усвојеном Буџету. Овлашћене
особе (начелници одјељења, носиоци активностипрограма и руководиоци јавних институција) помоћни
су извршиоци и одговорни су за намјенску употребу
средстава Буџета.
Коришћење средстава за текуће помоћи и капитална
улагања може се вршити по добијању сагласности
начелника Општине на план утрошка тих средстава, а
прије спровођења процедура прописаних Законом о
набавкама.

Члан 1.

Члан 6.

Овом Одлуком прописује се начин извршења
буџета Општине Бијељина за 2006. годину (у даљем
тексту: Буџет).
Све Одлуке које се односе на Буџет морају бити
у складу са овом Одлуком. Ова Одлука се односи на
буџетске кориснике и примаоце грантова који се у
цијелости или дјелимично финансирају из буџета.

Корисници буџетских средстава дужни су средства
утврђена у Буџету користити руководећи се начелима
рационалности и штедње.

Члан 2.
Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују
се у укупном износу од 33.604.005,00 КМ, од чега
33.209.705,00 КМ на текуће и капиталне трошкове,
237.300,00 КМ на обавезу по кредиту и 157.000,00 КМ
на буџетску резерву.
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским средствима.
Члан 3.
Приходи Буџета утврђени су према Закону о
буџетском систему Републике Српске. Буџет се састоји
од биланса прихода, примитака и финансирања те
расхода и издатака, са распоредом расхода и издатака
корисника и прималаца грантова.

Члан 7.
Корисници буџетских средстава обавезни су
да поднесу одјељењу за финансије своје кварталне
финансијске планове за извршење Буџета и тромјесечну
динамику трошења средстава петнаест дана прије
почетка сваког квартала.
Одјељење за финансије даје сагласност буџетским
корисницима на поднесене кварталне финансијске
планове за извршење Буџета, а ускладу са процијењеним
остварењем буџетских средстава за исти период
фискалне године.
Ако корисник буџета не поднесе квартални
финансијски план у року из става 1. овог члана, квартални
финансијски план за тог буџетског корисника одређује
Одјељења за финансије.
Укупан износ свих кварталних финансијских
планова за извршење Буџета, сваког корисника мора
бити једнак износу усвојеног годишњег Буџета за сваког
корисника.
Члан 8.

Члан 4.
Буџетски издаци су:
а) текући трошкови и дознаке нижим потрошачким
јединицама, в) капитални трошкови, позајмљивања и
отплате дугова и с) средства за посебне намјене.

Пренос средстава за измирење обавеза по основу
буџетских издатака из члана 4. ове одлуке врши одјељење
за финансије на основу захтјева који сачињава буџетски
корисник.
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Члан 9.

За тачност књиговодствених исправа, интерне
контролне поступке којима подлијежу те исправе и за
вјеродостојан унос исправа у главну и помоћне књиге
општине одговара буџетски корисник.
Члан 10.
Изузетно, Начелник општине може на приједлог
Одјељења за финансије средства распоређена Буџетом
прераспоређивати:
- у оквиру буџетских корисника и
- између буџетских корисника и то до 5% укупно
усвојених средстава буџетских корисника којима се
средства умањују.
Начелник општине је обавезан да тромјесечно
извјештава Скупштину општине о извршеној
прерасподјели средстава из става 1. овог члана.

02. 06. 2006.

- средства за остала лична примања,
- средства за борачко-инвалидску заштиту,
- поврат јавних прихода по основу аката
надлежних органа,
- средства за обавезе према добављачима за робу,
материјал и услуге,
- средства за обавезе према добављачима за
инвестиције и инвестиционо одржавање и средства за
остале обавезе.
Одјељење за финансије дужно је утврдити
термински мјесечни план за извршење обавеза из става
1. до 3. овог члана.
Члан 14.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку
набавке роба, материјала и вршења услуга придржавају
одредаба закона о набавкама, као и процедура о обавезној
примјени модула набавки.

Члан 11.

Члан 15.

Расподјела средстава буџетске резерве врши се
према члану 38. Закона о буџетском систему Републике
Српске.
Начелник општине одлучује о коришћењу средстава
буметске резерве за подмирење хитних и непредвиђених
расхода, које се појаве током буџетске године.

Контролу намјенског коришћења и утрошка
буџетских средстава, као и поступања корисника
буџетских средстава према одредбама ове Одлуке врши се
према одредбама Закона о буџетском систему Републике
Српске, Одлуке о формирању интерне контроле и
Правилника о интерним контролним поступцима.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Исплата плата и осталих личних примања
буџетских корисника врши се преносом средстава са
Буџета на рачун буџетских корисника у одговарајућим
банкама.
Буџетски корисници су обавезни да правилно
обрачунају плате и друга нето лична примања за све
запослене, обрачунају порезе и доприносе за запослене
и друга лица.
Члан 13.
Обавезе по основу кредита извршаваће се у
износима који су доспјели за плаћање. Обавезе по основу
осталих расхода Буџета измираваће се по следећим
приоритетима:
- средства за порезе и доприносе на нето плате и
остала лична примања,
- средства за нето плате,

Члан 16.
Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15
дана од дана настанка промјене у својој организацији и
статусу обавјесте одјељење за финансије.
Члан 17.
Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу
ове Одлуке прописује начелник општине.
Члан 18.
У мјери у којој су дефиниције или одредбе ове
Одлуке у сукобу са другим Одлукама општине, одредбе
из ове Одлуке имаће приоритет над одредбама других
Одлука у стварима које се тичу извршавања Буџета по
свим ставкама.
Уколико су другим одлукама прописани новчани
издаци из Буџета који се разликују од планираних износа
по овој Одлуци или по Одлуци о Буџету за 2006 годину,
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обавезно се примјењују одредбе и планирани износи
предвиђени овом Одлуком и Одлуком о Буџету за 2006.
годину.
Члан 19.
Начелник општине извјештава Скупштину
општине о извршењу Буџета полугодишње и годишње,
а за три и девет мјесеци даје информацију о извршењу
Буџета.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-47/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

На основу члана 43. став 3. и члана 67. Закона
о уређењу простора - Пречишћен текст (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 84/02) као и члана
35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и
6/06), Скупштина општине Бијељина на својој сједници
одржаној 30. маја 2006. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
ДИЈЕЛА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Приступа се измјени и допуни дијела просторног
плана општине Бијељина.
Члан 2.
Измјена и допуна дијела просторног плана односи
се на подручје планирања у укупној површини обухвата
од 126,58 ха.
Члан 3.
У обухват измјене и допуне дијела просторног
плана општине Бијељина, улази бивша локација еко
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депоније - Јабануша коју сачињава једна катастарска
парцела означена као к.ч. 1199 к.о. Пухаре-Пучиле
укупне површине 84,16 х. У обухват улази будућа
локација еко депоније Хасе-Бријесница коју сачињава
парцела означена као к.ч. бр. 1460 к.о. Бијељина Село у
укупној површини од 22,12 х.
Такође, у обухват улази и будућа локација гробља
на локалитету Хасе-Бријесница и Бијељина Село који
почиње од парцела к.ч. 1489 к.о. Бијељина Село и к.ч.бр.
1491/1 к.о. Бијељина Село иде јужно југозападном
границом парцела 1491/2, 1491/3, 1496/1, 1497/1, 1498/1,
к.о. Бијељина Село, долази до тромеђе катастарских
општина Бијељина Село, Хасе-Бријесница и ПучилеПухаре.
Даље граница обухвата продужава јужно источним
границама парцела к.ч. бр. 830, 831, 832, 833, 835, 836,
852, 848/3, 853 и 854 к.о. Хасе-Бријесница гдје долази до
парцеле бр. 855 к.о. Хасе-Бријесница.
Даље граница обухвата креће западно сјеверно
катастарском међом к.ч. 855 и 856 к.о. Хасе-Бријесница,
долази до к.ч. 851 к.о. Хасе-Бријесница, продужава
њеном јужном катастарском међом, долази до к.ч. бр.
850 к.о. Хасе-Бријесница.
Граница обухвата даље продужава западно,
сјеверним катастарским међама к.ч. 850,849, к.о. ХасеБријесница, долази до к.ч. 848/1 гдје скреће јужно,
границом између к.ч. бр. 848/1 и 849 и долази до границе
са к.ч. 878 к.о. Хасе-Бријесница. Граница обухвата
продужава западно границом између к.ч. бр. 884/1 и 878
к.о. Хасе-Бријесница долази до к.ч. бр. 789 к.о. ХасеБријесница, скреће сјеверно између к.ч. 848/1 и 789 к.о.
Хасе-Бријесница, прати границу к.ч. 848/1 све до границе
са к.ч. 848/2.
Граница обухвата даље продужава источно
сјеверном границом к.ч. 848/2, долази до граница са к.ч.
бр. 837 гдје скреће сјеверно, западним границама к.ч.
837, 838, 839, 840 и 841 пресијеца њивски пут к.ч. бр.
843 под углом од 180° и продужава границом између к.ч.
823, 824 и 822 гдје долази до њивског пута к.ч. 816 к.о.
Хасе-Бријесница. Даље граница обухвата скреће источно
под углом под око 90° и иде десном страном пута,
односно међом са к.ч. 822, 826 долази до пута к.ч. 1092,
скреће сјеверно, долази до границе са к.ч. 640 к.о. ХасеБријесница и иде њеном југоисточном катастарском
међом, долази до к.ч. 1490 к.о. Бијељина Село.
Даље граница обухвата скреће јужно долази до
границе са к.ч. 1489 и к.ч. 1491/1 к.о. Бијељина Село,
гдје се и завршава граница обухвата локације будућег
гробља у укупној површини од 20,3 ха.
Саставни дио ове Одлуке је графички приказ
подручја измјене Плана.
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Члан 4.

План се односи на период 2006. до 2015. године.
Члан 5.
Рок израде измјене и допуне дијела просторног
плана је 20 дана од дана прибављања катастарских
подлога.

02. 06. 2006.

Уз предлог плана носилац припреме плана дужан
је надлежној Скупштини доставити и образложена
мишљења о примједбама на нацрт плана које нису могле
бити прихваћене.
Члан 13.
Носилац припреме и организације плана дужан
је Одлуку о изради плана у року од 15 дана од дана
доношења доставити Министарству са основним
графичким приказом подручја планирања.

Члан 6.
Члан 14.
Средства за израду измјене и допуне дијела
просторног плана биће обезбијеђена из буџета општине
Бијељина за 2006. годину.
Члан 7.
Носилац припреме и организације плана је
Одјељење за просторно уређење.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-40/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

Члан 8.
Носилац израде плана биће правно лице коме буде
повјерена израда плана, а које је регистровано за израду
ове врсте планова.
Члан 9.
Носилац припреме и организације плана утврђује
Нацрт плана и ставља га на јавни увид у трајању од 30
дана.
Члан 10.
Носилац припреме и организације плана утврђује
Нацрт плана и подноси га Скупштини општине Бијељина
на усвајање.
Члан 11.
О нацрту Плана обавиће се стручна расправа током
јавног излагања.
Члан 12.
На основу резултата јавног увида и стручне
расправе о нацрту плана носилац припреме плана
утврђује предлог плана и исти подноси Скупштини
општине Бијељина на усвајање.

На основу члана 1. и члана 13. Закона о комуналним
таксама (“Службени лист СР БиХ”, број: 21/77, 35/88 и
26/89), који се у складу са чланом 12. Уставног закона
за провођење Устава Републике Српске примјењује као
републички пропис (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 12/92) и члана 35. алинеја 10. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 30. маја 2006.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 9/05 и 3/06) Тарифа
комуналних такса које се плаћају на подручју општине
Бијељина, у тарифном броју 1. послије тачке и.) додаје
се нова тачкај.) која гласи:
“За заузимање јавне површине у градском парку,
ради постављања забавног парка (дјечији град) плаћа се
мјесечно ............................................................. 500,00 КМ
За заузимање јавне површине у градском парку ради
постављања дјечијих аутића плаћа се мјесечно ..... 200,00 КМ

02. 06. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

НАПОМЕНА: Уговор о уступању забавног парка у
кругу градског парка у Бијељини, који је закључен прије
ступања на снагу ове Одлуке, примјењиваће се до истека
времена на који је закључен.”
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Члан 3.

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

Члан 2.
У Тарифи комуналних такса које се плаћају на
подручју општине Бијељина додаје се нови тарифни број
8. који гласи:
“За издавање еколошке дозволе плаћа се комунална
такса у износу од 100,00 КМ.
НАПОМЕНА: Крмунална такса из овог тарифног
броја плаћа се приликом добијања еколошке дозволе.”
Досадашњи тарифни број 8. постаје тарифни број 9.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу након једног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-43/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-44/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 5. став 1. и члана 10. став 1. Закона
о промету непокретности (“Службени лист БиХ”, број:
38/78, 4/89, 29/90, 22/91) и (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 29/94), те члана 35. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
5/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 30. маја 2006. године, д о н и ј е л а
ј е

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА
НА НЕКРЕТНИНАМА
I

На основу члана 34. Закона о одржавању стамбених
зграда (“Службени гласник Републике Српске”, број:
16/02) и члана 3. алинеја 2. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 30. маја 2006. године, д о н и ј е л а
ј е

Преноси се право располагања на некретнинама
означеним као к.ч. број 1460, по култури њива, површине
221.220 м2, уписаној у к.к.ул.број 842/51, К.О. Бијељина
село, посједника ПД “Семберија” А.Д. Бијељина на
Општину Бијељина.
II

ОДЛУКУ
О ОБНОВИ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ
“СТАРИ НЕБОДЕР”
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ извођење радова хитне интервенције
на обнови фасаде зграде “СТАРИ НЕБОДЕР”, у Улици
Гаврила Принципа број 1 у Бијељини.

Преносилац, ПД “Семберија” А.Д. Бијељина,
преноси некретнине из тачке I ове Одлуке уз накнаду у
износу од:
209.495,00 КМ (словима: двестодеветхиљадачетиристодеведесетпет КМ) Износ из претходног става
исплатиће се у два дијела и то:
- 50% тј. 104.747,50 КМ (словима: сточетирихиљадеседамсточетрдесетседам, 50 КМ) по доношењу Одлуке,
а преосталих 50% најкасније до 15.10.2006. године.

Члан 2.
III
Налаже се Одјељењу за стамбено-комуналне
послове да обезбиједи извођење радова хитне
интервенције из тачке 1. ове Одлуке, а за регулисање
трошкова извођења радова хитне интервенције задужује
се Одјељење за финансије.

Преносилац права располагања на некретнинама
из тачке I ове Одлуке пристаје да се на основу исте
изврши упис права располагања у земљишним књигама,
на Општину Бијељина.
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IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-41/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

На основу члана 12. Закона о грађевинском
земљишту (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 86/03), члана 29. Закона о промету непокретности
(“Службени гласник СР БиХ”, број: 38/78, 4/89, 29/90,
22/91) и (“Службени гласник Републике Српске”, број:
29/94), члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 6/06) и
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 30. маја
2006. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ
I
Даје се сагласност Мјесној заједници Велика
Обарска да прометује непокретности означене као к.ч.
број 3623, у нарави њива II класе, површине 28.727
м2 уписане у зк.ул. број 780 К.О. Велика Обарска, у
складу са одредбама Закона о грађевинском земљишту
и Одлуком о грађевинском земљишту.
Некретнине из става 1. ове Одлуке спадају у
категорију осталог грађевинског земљишта.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-45/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

02. 06. 2006.

18/99, 58/01 и 62/02) и члана 35. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
5/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној 31. маја 2006. године д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
За директора Апотеке “Семберија” Бијељина
именује се:
- НОВКА МАКСИМОВИЋ - из Бијељине
II
Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Рјешење број: 01.111-43/06 од 31. јануара 2006. године
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-178/06		
Бијељина, 		
Датум, 31. 05. 2006. године

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

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 20. Закона
о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 17/92,
11/93 и 21/96) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној 31. маја 2006. године д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ “СЕМБЕРИЈА”
У БИЈЕЉИНИ
I
За чланове Управног одбора Апотеке “Семберија”
у Бијељини, именују се:

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 48. Закона
о здравственој заштити (“Службени гласник РС”, број:

1. ЈОРДАНКА ЂУРИЋ
- из Бијељине
2. ДАНКО НОВАКОВИЋ - из Бијељине
З. ЉИЉАНАОБРЕНОВИЋ - из Бијељине

02. 06. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
II

Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Рјешење број: 01.111-42/06 од 31. јануара 2006. године
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у
“Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-179/06		
Бијељина, 		
Датум, 31. 05. 2006. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06) и члана 72.
Пословника Скупштине општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 7/05), Скупштина
општине Бијељина на својој сједници одржаној 31. маја
2006. године, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ
САВЈЕТА ЗА КУЛТУРУ

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

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 22. Закона
о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 17/92,
11/93 и 21/96) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној 31. маја 2006. године д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ “СЕМБЕРИЈА”
У БИЈЕЉИНИ
За чланове Надзорног одбора Апотеке “Семберија”
у Бијељини, именују се:
1. ДРАГИЦА СТЕВИЋ
- из Бијељине
2. ЛАЗАР АВАКУМОВИЋ - из Бијељине
3. РАДОСЛАВА САВИЋ - из Бијељине
II
Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Рјешење број: 01.111-42/06 од 31 јануара 2006. године
III
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I
У Рјешењу о избору Савјета за културу, број:
01.111-182/04 од 29.12.2004. године (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 11/04) врши се измјена:
Разрјешава се дужности члана Савјета за културу:
- Проф. др ДЕСАНКА ТРАКИЛОВИЋ - из Бијељине
За члана Савјета за културу именује се:
- СИНИША КАЈМАКОВИЋ - из Бијељине
П
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-181/06		
Бијељина, 		
Датум, 31. 05. 2006. године

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

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05м6/06) и члана 70.
Пословника Скупштине општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 7/05), Скупштина
општине Бијељина на својој сједници одржаној 31. маја
2006. године, д о н и ј е л а ј е

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ
САВЈЕТА ЗА СПОРТ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Број: 01-111-180/06		
Бијељина, 		
Датум, 31. 05. 2006. године

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

У Рјешењу о избору Савјета за спорт, број: 01.111181/04 од 29.12.2004. године (“Службени гласник
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Службени гласник Општине Бијељина

општине Бијељина”, број: 1 1/04) врши се измјена:
Разрјешава се дужности члана Савјета за спорт:
- ПРЕДРАГ ВУЈИЋ - из Бијељине
За члана Савјета за спорт именује се:
- ВАСО ЂОКИЋ
- из Бијељине
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-182/06		
Бијељина, 		
Датум, 31. 05. 2006. године

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

02. 06. 2006.

На основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 30. маја 2006. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
ОДОБРАВА
СЕ
издавање
урбанистичке
сагласности за доградњу студија уз постојећи објекат РТВ
“БН” у Бијељини у Улици Лазе Костића на парцелама
број: 1577, 1578, 1579, 1580 и 1581 к.о. Бијељина 1, а на
основу прибављених урбанистичко-техничких услова од
стране носиоца израде измјене и допуне регулационог
плана “Калтиновача” Бијељина.
Носилац израде Плана, Завод за урбанизам и
пројектовање дужан је након тога издате УТУ уврстити
у приједлог измјене и допуне регулационог плана
“Калтиновача”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

На основу члана 121. став 1. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 31.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 31. маја
2006. године, д о н и ј е л а ј е

Број: 01-022-42/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

З А К Љ У Ч А К

Скупштина општине Бијељина на 17. сједници
одржаној 30. маја 2006. године, разматрајући питања
изградње регионалне санитарне депоније, а у вези са
захтјевом Мјесне заједнице Бријесница, д о н и ј е л а
ј е с л е д е ћ е

I

ЗАКЉУЧКЕ

Комисија за спровођење поступка за пријем
службеника у Административну службу општине
Бијељина, Кабинету Начелника општине -самостални
стручни сарадник за интерну ревизију, именована
Рјешењем Скупштине општине број: 01-111-142/06
од 20. априла 2006. године, спровешће поновни јавни
конкурс расписан за попуну наведеног радног мјеста.

1. Предузети активности по хитном поступку, на
изградњи водоводне мреже за цијело подручје насељених
мјеста Бријесница и Доња Љељенча у току ове године са
100% учешћем буџета општине Бијељина.
2. Одмах започети реализацију радова за асфалтни
пут ширине 4 м, који ће повезивати Бријесницу са
Љељенчом и Бијељином са 100% учешћем буџета
општине Бијељина, као и макадамског пута ХасеБријесница.
3. Извршити реконструкцију нисконапонске мреже
са израдом трафоа за потребе Мјесне заједнице Бријесница
без личног учешћа становника Мјесне заједнице
Бријесница (финансирање обезбиједити из средстава
буџета општине Бијељина и Електродистрибуције
Бијељина).
4. Одвоз смећа за домаћинства у насељеним
мјестима Бријесница и Доња Љељенча вршити једном
недељно без накнаде.
5. Обезбиједити за становнике насељених мјеста

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-183/06		
Бијељина, 		
Датум, 31. 05. 2006. године

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

02. 06. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

Бријесница, Доња Љељенча и Нове Хасе приоритет
приликом запошљавања у ЈП Регионална депонија “ЕкоДеп”.
6. Предлаже се ЈП Регионална депонија “Еко-Деп”
да у програму рада планира средства од укупне годишње
добити у износу од 2% за заштитни појас регионалне
санитарне депоније.
За реализацију горе наведених закључака
задужује се Начелник општине, надлежна одјељења
Административне службе општине Бијељина и Ш
Регионална депонија “Еко-Деп”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-48/06		
Бијељина, 		
Датум, 30. 05. 2006. године

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

На основу члана 38. став 1. Изборног закона
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, 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 и 24/06, члана 2
Упутства о начину и надлежностима, одговорности
за рад у роковима за успостављање Центра за бирачки
списак број: 01-02-2-843/06 од априла 2006. године и
члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број. 101/04, 42/05 и 118/05)
Начелник општине Бијељина у сарадњи са Општинском
изборном комисијом општине Бијељина, д о н о с и

О Д Л У К У
О УСПОСТАВЉАЊУ ЦЕНТРА ЗА БИРАЧКИ
СПИСАК У ОПШТИНИ БИЈЕЉИНА
I
Успоставља се Центар за бирачки списак за
општину Бијељина.
II
Центар за бирачки списак организује се у
Административној служби општине у Одјељењу за
општу управу
III
Центар за бирачки списак:
а) пружа техничку помоћ Општинској изборној
комисији у одређивању бирачких мјеста на територији
основне изборне јединице и распоређивању бирачка
по бирачким мјестима, ажурира податке о бирачким
мјестима и промјенама бирачке опције у складу
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са актима Централне изборне комисије БиХ, води
евиденцију о свим насељеним мјестима и називима свих
улица на територији своје општине и о свим промјенама
обавјештава Општинску изборну комисију .
б) прима захтјеве расељених лица за одређивање
или промјену бирачке опције;
в) прима захтјеве за промјену бирачке опције
лица уписаних у извод из Централног бирачког списка
за гласање ван БиХ, а ради се о лицима која су се вратила
у земљу прије рока утврђеног за закључивање извода из
Централног бирачког списка;
г) учествује у релаизацији излагања извода из
привременог Централног бирачког списка;
д) обезбјеђује увид у извод из Централног
бирачког списка на територији своје основне изборне
јединице;
ђ) обезбјеђује и друге податке за Централни
бирачки списак који су утврђени актима Централне
изборне комисије БиХ;
е) пружа техничку помоћ Општинској изборној
комисији у вези захтјева и приговора бирача који се
односе на извод из Централног бирачког списка;
ж) пружа техничку помоћ Општинској изборној
комисији код именовања бирачких одбора (помоћ
при жријебању, код израде аката о именовању, обуке
бирачких одбора и сл.);
з) пружа техничку помоћ Општинској изборној
комисији код провјере и припреме бирачких мјеста за
изборе;
и) пружа техничку помоћ Општинској изборној
комисији код кампање обавјештавања бирача о свим
сегментима везаним за изборни процес;
ј) пружа техничку помоћ Општинској изборној
комисији код обједињавања изборних резултата на
нивоу Општине, а Централној изборној комисији БиХ
обавезан је доставити резултате са свих редовних
бирачких мјеста, у електронској верзији урађеној у
компјутерском програму добивеном од Централне
изборне комисије БиХ, за све нивое и све категорије
(по политичким субјектима и кандидатима унутар
политичких субјеката);
к) Центар води евиденцију поднесених захтјева
приговора бирача који се односе на извод Централног
бирачког списка и дужан је да чува документацију
приложену уз те захтјеве и приговоре и
л) друге послове које им одреди Централна
изборна комисија БиХ и изборна комисија основне
изборне јединице према прописима Централне изборне
комисије БиХ.
IV
Општинска изборна комисија у сарадњи са
ЦИПС администраторима а у складу донијетим планом
и програмом дужна је извршити обуку запосленог у
Центру за бирачки списак.
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Службени гласник Општине Бијељина

02. 06. 2006.

V

Члан 2.

Радом Центра за бирачки списак руководи
начелник Одјељења за општу управу и шеф Одсјека за
матичне послове и послове мјесних канцеларија.
Општинска изборна комисија има право
извршити контролу рада Центра за бирачки списак.

За потребе Стручне службе начелника (сада
Службе заједничких послова) вршиће се набавка
ДОДАТНИХ радова - анекс главном уговору број:
02.370-220/06 од 27.03.2006.године, а који се односе на
радове инвестиционог и текућег одржавања и адаптације
просторија општинске управе (сада административне
службе) - постојеће таванске просторије у Бијељини.

VI
Центар за бирачки списак смјештен је у згради
Административне службе општине Бијељина у шалтер
сали и опремљен је на начин како је прописано чланом
3. став 1. Упутства.
VII

Члан 3.
Укупна вриједност додатних радова је испод
50% од вриједности основног уговора односно не може
износити више од 38.757,30 КМ.

Радно вријеме Центра за бирачки списак је
радним даном у времену од 08,00 сати до 16,00 сати.
Начелник општине самостално или на приједлог
Општинске изборне комисије уколико се повећа обим
посла може наложити да Центар ради и дуже од редовног
радног времена као да ради у дане викенда и празника.

Преговарачки поступак ће се завршити
најкасније до 31.05.2006.године, а завршетак радова има
се обавити до 10.06.2006.године.

VIII

Члан 5.

Успостављањем Центра за бирачки списак
престаје са радом Центар за регистрацију бирача.
Центар за бирачки списак преузима послове,
документацију, опрему и архиву Центра за регистрацију
бирача.

Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку је: ИНВЕСТИЦИОНО И
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ, конто: 688160, позиција: 14 б.

IX

Члан 6.

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

Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ
без објављивања обавјештења о набавци.

Члан 4.

Члан 7.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-031-1/06		
Бијељина, 		
Датум, 29.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 52/05 ) и члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласникРС”, број: 101/04 и 42/05 ), те члана 13.
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова, начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКE
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
ССН-02-лот7-1/05.

Комисија за вођење преговарачког процеса и
давање препоруке за закључивање анекса уговора ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “ Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-031-1/06		
Бијељина, 		
Датум, 29.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 1 52/05 ) и члана 13. Правилника о набавци роба,
вршењу услуга и уступању радова ( “Сл. гласник општине
Бијељина”, број: 5/05), начелник општине д о н о с и

02. 06. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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учествовати на изради предметне техничке документације .........................................................20 бодова, и
- референтност - искустгво понуђача на претходним сличним пословима ......................... 20 бодова

Члан 1.
Члан 8.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
СКП - 23/06.

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

Члан 2.
Члан 9.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следеће УСЛУГЕ:
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ
РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА: НЕЗНАНОГ ЈУНАКА КУЛИНА БАНА - ДУШАНА БАРАЊИНА, УКЛАЊАЊА
СТАРОГ И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ МОСТА У БИЈЕЉИНИ,
КОД МУП-а, ПРЕКО КАНАЛА ДАШНИЦА.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-364/06		
Бијељина, 		
Датум, 25.04.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
Члан 4.
Поступакјавне набавке је ОТВОРЕНИ.
Члан 5.
Отворени поступак ће се завршити најдаље до
05.06.2006.године, а завршетак услуге израде техничке
документације се има обавити најкасније 60 дана од
дана додјеле уговора.
Члан 6.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују
средства за предметну јавну набавку је: ЛОКАЛНИ
И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА, конто 688160, позиција 54.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број. ПП - 01 /06
Члан 1.
На поново објављени јавни тендер за обављање
услуга уништавања паса и других луталица нешкодљивог
уклањања животињских лешева,отпадака и конфиската,
на подручју општине Бијељина пријавио се сљедећи
понуђач:
1. Божић (Цвјетко) Миладин

Члан 7.

Члан 2.

Критеријум који ће се примјењивати приликом
избора најповољнијег понуђача је ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, и то:

Након разматрања приспјеле понуде, установљено је да иста испуњава све услове из јавног огласа те
је након проведеног поступка врједновања оцијњено да
је понуда понуђача:
Божић (Цвјетко) Миладин конкурентна и да се
као таква може прихватити.

- бруто цијена ...................................60 бодова,
- квалификациона структура стручних лица
запослених на неодређено вријеме која ће директно
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Члан 3.

Понуда понуђача из члана 2. ове одлуке,
оцијењена је као прихватљива и конкурентна јер је као
таква испунила све услове из јавног огласа и оправдала
висину износа комерцијалног дијела понуде. На основу
појашњења о раду и цијенама понуђача из претходног
периода датог од Одјељења за привреду и пољопривреду,
установљено да је понуда прихватљива, те да су наведени
бруто износи реални.

тј. уградњи семафорске опреме на сјеверозападној
страни обилазног пута око града Бијељине (I фаза ) на
раскрсници за Велику Обарску.
Члан 3.
Укупна вриједност јавне набавке је испод
међународних вриједносних разреда, и у оквиру је
предвиђених буџетских средстава.
Члан 4.

Члан 4.
Против ове одлуке кандидат - понуђач има
право да поднесе писмени приговор у року од пет дана
од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а
може се изјавити и на записник код овог органа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-336-3/06		
Бијељина, 		
Датум, 19.05.2006. године

02. 06. 2006.

Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 30. 06. 2006. године, а радови се имају обавити
најдаље за тридесет дана од дана потписивања уговора.
Члан 5.
Буџетска позиција са које се обезбјеђују
средства за предметну јавну набавку је: ЛОКАЛНИ
И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА, конто: 688160, позиција: 57 6.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ОТВОРЕНИ.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. 32/06

Члан 7.
Критеријум који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда је: Економски најповољнија понуда у
смислу ниже наведених критеријума:
1) понуђена цијена ............................... 70 бодова
2) референце понуђача за исте или сличне
послове ................................................................ 15 бодова
3) кадровска структура ....................... 15 бодова
Члан 8.
Комисија за отварање и вриједновање понуда ће
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.

Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
СКП - 32 / 06.

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

Члан 2.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се поновна набавка следећих радова:
- Уговор о комплетној семафоризацији раскрснице

Број: 02-370-449/06		
Бијељина, 		
Датум, 22.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

02. 06. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку
набавке робе, вршења услуга и уступања радова
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05)
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за
избор најповољнијег понуђача, д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ОДД 02/06 И ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Члан 1.
На објављени јавни конкурс - јавну набавку
бр. ОДД 02/06 у предмету набавке радова за потребе
Административне службе општине Бијељина-Одјељења
за друштвене дјелатности, и то:
Лот-1. Уговор за радове на изградњи школског
објекта у “Новом насељу”у Јањи
Лот-2. Уговор за радове на адаптацији и
реконструкцији таванског простора у Основној школи
“Свети Сава” уДворовима
Лот-3. Уговор за радове на изградњи котловнице
за централно гријање на чврсто гориво за потребе Дома
здравља у Јањи. пријавили су се следећи понуђачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ДОО “Техника инжењеринг” Бијељина
ДОО “Астра план” Брчко
ДОО “Зидар Живановић”Д. Трнова
ДОО “Жеграп” Бијељина
АД “Инжењеринг” Зворник
ДОО “Перић” Бијељина
ДОО “Ником” Лопаре
ДОО “Термоелектро” Брчко
ДОО “Интеграл МЦГ” Лопаре
ДОО “Термопром” Бијељина
ДОО “Бродац промет” Бијељина
ДОО “Змај” Соколац

Након
отварања
понуда
са
општим
дијелом тендерске документације установљено је да
следећи понуђачи испуњавају опште услове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ДОО “Технииа инжењеринг” Бијељина
ДОО “Астра план” Брчио
ДОО “Зидар Живановић” Д. Трнова
ДОО “Жеграп” Бијељина
АД “Инжењеринг” Зворник
ДОО “Перић”Бијељина
ДОО “Нииом” Лопаре
ДОО “Термоелектро” Брчко
ДОО “Интеграл МЦГ” Лопаре
ДОО “Термопром” Бијељина
ДОО “Бродац промет” Бијељина
ДОО “Змај” Соколац
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Члан 2

Након разматрања пријава које испуњавају
услове јавног конкурса оцјењено је да је најуспјешнији
понуђач за:
Лот -1. Уговор за радове на изградњи школског
објекта у “Новом насељу” у Јањи
ДОО “Перић” Бијељина
Лот - 2. Уговор за радове на адаптацији и
реконструкцији таванског простора у Основној шиоли
“Свети Сава” уДворовима
ДОО “Перић” Бијељина
Лот - 3. Уговор за радове на изградњи котловнице
за централно гријање на чврсто гориво за потребе Дома
здравља у Јањи.
ДОО “Перић” Бијељина
Члан 3.
Понуђачи из члана 2. ове Одлуке оцјењени су
као најуспјешнији из разлога економски најповољније
понуде (понуђене цијене, рокова за извођење радова,
техничке опремљености и професионалне способности,
искуства-референс листа извршених истих или сличних
послова и услова и начина плаћања).
Против ове Одлуке сваки од кандидата понуђача који није изабран има право поднијети писмени
приговор у року од пет дана од дана пријема.
Приговор се подноси Начелнику општине, а
може се изјавити и на записник код овог органа.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-187/06
Бијељина, 		
Датум, 25.05.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
БиХ («Службени гласник БиХ», бр. 49/04. и 19/05.)
Начелник општине на приједлог Комисије за набавке
д о н о с и

ОДЛУКУ
о прекиду поступка јавне набавке
бр. ПДД-10/05.
Члан 1.
Прекида се поступак јавне набавке на обављању
услуга израде шумско-привредне основе за приватне
шуме на подручју општине Бијељина бр. ПДД-10/05. јер
су цијене прихватљивих понуда веће од планираних и
осигураних новчаних средстава.
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Члан 2.

Поступак се прекида и исти ће се наставити
након поновног оглашавања у «Службеном гласнику
БиХ».
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у «Службеном гласнику БиХ»

- да обиђе стамбену некретнину и изврши увиђај
исте,
- да на основу приложених докумената и стања објекта
предложи износ новчане помоћи,
- да прими материјални доказ корисника о извршеним
радовима,
- да изврши контролу намјенског трошења додијељених новчаних средстава,
- да предложи надлежном органу начин потраживања неутрошених или ненамјенски утрошених
средстава помоћи

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-332-6/06

НАЧЕЛНИК

Бијељина, 		

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Датум, 01.06.2006. године

Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/2005) и
члана 4. Одлуке о радним тијелима начелника општине
Бијељина („ Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/2006 ), начелник општине Бијељина доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Комисије за помоћ
подстицају повратка избјеглих и расељених
лица и стамбено збрињавање социјално
угрожених лица на територији општине
Бијељина
I
У Комисију за одабир корисника именују се :
1. Драган Божић, службеник Административне
службе општине Бијељина, предсједавајући
2. АмираВоденчаревић,службеникАдминистративне
службе општине Бијељина, члан
3. Расим Јусуфовић, службеник Административне
службе општине Бијељина, члан
4. Василић Јевто, службеник Административне
службе општине Бијељина, члан
5. Селимовић Јасминка, представник Удружења
грађана “Повратак и одрживи опстанак” Бијељина, члан
6. Бегановић Мухамед, представник Удружења
Рома Републике Српске-Бијељина, члан
7. Енес Хаџић, представник Удружења грађана
“Јања” Јања, члан
II
Задатак Комисије из става I овог рјешења је :
- да прими на увид документе подносиоца захтјева,

02. 06. 2006.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина.”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-135/06
Бијељина, 		
Датум, 17.04.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Nа основу рјешења број 02/3-372-92/06 од 30.05.
2006. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
92 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ЗГРАДЕ “И.Г. К0ВАЧИЋА БРОЈ: 5” БИЈЕЉИНА
Улица И.Г. Ковачића бр. 5 са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде
“И.Г.Ковачића бр. 5” Бијељина Ул. И.Г. Ковачића бр. 5
Оснивачи: 20 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Иступа у правном промету самостално
у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступа: Добријевић Драгана прeдcједник
Скупштине и Управнoг oдбора зајeдницe, самостално и
без ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-92/06		
Бијељина, 		
Датум, 30.05.2006. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
дипл. правник, Бранкица Марковић с.р.

02. 06. 2006.

Службени гласник Општине Бијељина
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