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ГОДИНА XLIII

Број 27 - Страна 585

12. децембар 2006. ГОДИНЕ

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

О Д Л У К У
О РЕДОВНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ,
ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I

БРОЈ 27/2006

Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању
радова (“Сл. гласник општине Бијељина“, број: 5/05),
Начелник општине д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. ЈНИН -01 / 06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем:
ЈНИН-01 / 06.
Члан 2.

Редовни попис имовине, потраживања и обавеза
Општине Бијељина обавиће се на начин и у роковима
утврђеним Правилником о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 24/06).
Стање на попису своди се на стање на дан 31.
децембар 2006. године.

За потребе Административне службе општине
Бијељина, вршиће се набавка следећих услуга:
Оквирни споразум о пружању услуга обављања
стручних послова на реализацији инвестиционих
програма уређења грађевинског земљишта и изградњи
објеката нискоградње и високоградње на подручју
општине Бијељина у 2007. и 2008. години.

II

Члан 3.

Попис из претходне тачке ове Одлуке обавиће
пописне комисије које ће посебним актима образовати
Начелник општине.
Централна пописна комисија ће извјештај о
попису са предлогом одлуке о усвајању извјештаја
доставити Начелнику општине најкасније до 27. јануара
2007. године.

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

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-1/06		
Бијељина, 		
Датум, 05.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Члан 4.
Отварање приспјелих понуда ће се извршити
најдаље до 20. 01. 2007. године, а услуге се имају давати
у континуитету у току 2007. и 2008. године.
Члан 5.
Буџетске позиције са које се обезбјеђују средства
за предметну јавну набавку су: Буџетске позиције
Одјељења у Административној служби за које ће се
вршити набавка услуга у 2007. и 2008. години.
Члан 6.
Поступак јавне набавке је ОТВОРЕНИ.

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.

Члан 7.
Критеријуми који ће се примјењивати приликом
оцјене понуда дефинисани су као Економски
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најповољнија
критеријума:

понуда

Службени гласник Општине Бијељина
у

смислу

ниже

наведених

1)		 Понуђена цијена .................................. 40 бодова
2)		 Квалификациона структура и број стално
запослених радника ................................ 40 бодова
3)		 Референс листа понуђача ....................... 20 бодова
Члан 8.

12. 12. 2006.

5. Анекс главном уговору број: 02.370-880/06
од 06.09.2006.године, а који се односе на радове
пошљунчавања некатегорисаних путева на подручју
општине Бијељина.
Члан 3.
Укупна вриједност вишка радова је испод 50% од
вриједности основног уговора.
Члан 4.

Комисија за отварање и вриједновање понуда ће
се формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 9.

Преговарачки поступак ће се завршити најкасније
до 30.11.2006.године, а завршетак радова има се обавити
у року од мјесец дана од дана потписивања анекса.

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

Члан 5.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Буџетска позиција са које се обезбјеђују
средства за предметну јавну набавку је: ЛОКАЛНИ
И НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА, конто: 688160, позиција 54.

Број: 02-370-1304/06		
Бијељина, 		
Датум, 11.12.2006. 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
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 доноси

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. СКП - 25-1/ 06
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: бр.
СКП - 25-1/ 06
Члан 2.
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове, вршиће се набавка следећих вишка радова:
1. Анекс главном уговору број: 02.370-875/06
од 06.09.2006.године, а који се односе на радове
пошљунчавања некатегорисаних путева на подручју
општине Бијељина.
2. Анекс главном уговору број: 02.370-876/06
од 06.09.2006.године, а који се односе на радове
пошљунчавања некатегорисаних путева на подручју
општине Бијељина.
3. Анекс главном уговору број: 02.370-878/06
од 06.09.2006.године, а који се односе на радове
пошљунчавања некатегорисаних путева на подручју
општине Бијељина.
4. Анекс главном уговору број: 02.370-879/06
од 06.09.2006.године, а који се односе на радове
пошљунчавања некатегорисаних путева на подручју
општине Бијељина.

Члан 6.
Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без
објављивања обавјештења о набавци.
Члан 7.
Комисија за вођење преговарачког процеса и
давање препоруке за закључивање анекса уговора ће се
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “ Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-400/06		
Бијељина, 		
Датум, 20.11.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 52/05) 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 ВИШКА РАДОВА
Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења о набавци вишка радова пошљунчавања

12. 12. 2006.
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некатегорисаних путева на подручју општине Бијељина,
набавка број СКП-25-1/06, позван је, сходно закону,
извођач радова ДОО ПГП “Градитељ“, Бијељина из
основног уговораброј:
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основног уговора број:

1. 02.370-875/06 од 06.09.2006.године на пошљунчавању некатегорисаних путева на подручју општине
Бијељина,
2. 02.370-876/06 од 06.09.2006.године на пошљунчавању некатегорисаних путева на подручју општине
Бијељин,

1. 02.370-878/06 од 06.09.2006.године на пошљунчавању некатегорисаних путева на подручју општине
Бијељина,
2. 02.370-879/06 од 06.09.2006.године на пошљунчавању некатегорисаних путева на подручју општине
Бијељин,
3. 02.370-880/06 од 06.09.2006.године на пошљунчавању некатегорисаних путева на подручју општине
Бијељин,

Члан 2.

Члан 2.

Након разматрања понуда и вођења преговарачких
поступака прихваћене су понуде понуђача ДОО ПГП “
Градитељ “, Бијељина, број:

Након разматрања понуда и вођења преговарачких
поступака прихваћене су понуде понуђача АД “
Бијељина пут “, Бијељина, број:

1. 02/3-37.431/06 од 14.11.2006. године,
2. 02/3-37.432/06 од 14.11.2006. године.

1. 02/3-37.433/06 од 14.11.2006. године,
2. 02/3-37.434/06 од 14.11.2006. године.
3. 02/3-37.435/06 од 14.11.2006. године.

Члан 3.

Члан 3.

Понуде понуђача из члана 1. ове одлуке
прихваћене су у цјелости јер су јединичне цијене за
вишак радова по појединим позицијама нешто ниже
у односу на цијене из основних понуда понуђача на
основу којих су сачињени основни уговори и као такве
не прелазе 50 % вриједности основног уговора за сваки
уговор посебно.

Понуде понуђача из члана 1. ове одлуке прихваћене
су у цјелости јер су јединичне цијене за вишак радова по
појединим позицијама нешто ниже у односу на цијене из
основних понуда понуђача на основу којих су сачињени
основни уговори и као такве не прелазе 50 % вриједности
основног уговора за сваки уговор посебно.

Члан 4.

Члан 4.

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 02-370-400/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-370-400/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05 и 52/05) 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

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05 и 92/05) 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

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВИШКА РАДОВА

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ОБИЗ - 05/06

Члан 1.
На преговарачки поступак без објављивања
обавјештења о набавци вишка радова пошљунчавања
некатегорисаних путева на подручју општине Бијељина,
набавка број СКП-25-1/06, позван је, сходно закону,
извођач радова АД “Бијељина пут“, Бијељина из

Члан 1.
На објављени јавни тендер за набавку радова а
који се односи на радове око изградње породичног
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стамбеног објекта Симић Радинке, (супруге умрлог
РВИ) у Батковићу,
бр. ОБИЗ - 05/06, пријавили су се следећи
понуђачи:
1. ДОО “Призма” Бијељина,
2. ДОО “Жеграп” Бијељина,
3. СЗР “Деспотовић Драгољуб” Батковић
Члан 2.
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да услове из конкурентског захтјева без објављивања
обавештења о набавци испуњавају све приспјеле понуде,
те је након извршеног поступка вредновања, оцијењено да
је најповољнији понуђач за услуге из претходног члана:
ДОО “ПРИЗМА” БИЈЕЉИНА
Члан 3.
Понуђач из члана 2. ове одлуке, оцијењен је као
најповољнији јер је његова понуда заузела прво мјесто
на ранг листи након извршеног поступка врједновања
према задатом критеријуму-најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 4.
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
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: 02-370-1220/06		
Бијељина, 		
Датум, 07.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05 и 52/05 ) Начелник општине, на приједлог
Комисије за набавке, д о н о с и

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ОДФ - 01/06
Члан 1.
Обуставља се поступак јавне набавке услуга на
пружању банкарских услуга Административној служби
општине Бијељина у континуитету до краја 2007.
године, бр. ОДФ4Н/06.

12. 12. 2006.

У току провођења процедуре избора најповољнијег
понуђача за пружање банкарских услуга за општину
Бијељина, између Владе Републике Српске и општине
Бијељина дошло је до потписивања Споразума о
увођењу локалног трезора.
Према овом Споразуму општина Бијељина у
обавези је да почне са примјеном локалног трезора већ
од 01.01.2007. године.
У вријеме када су започете активности око избора
најповољније банке, потписивање овог споразума није
било извјесно, тако да се у тендерским условима овај
аспект није спомињао нити су се тражили од понуђача
било какви услови везани за пројекат увођења локалног
трезора.
Како се припреме за нови трезорски систем
пословања код нас убрзано спроводе, принуђени смо да
ипак поновимо поступак избора најповољнијег понуђача
за пружање банкарских услуга, узимајући у обзир која
банка може да обезбједи информациони систем који
подржава трезорски систем рада, електронски начин
плаћања, односно електронску обраду фајлова са наше
стране, доставу извода електронским путем за обрађене
фајлове и све друге потребне активности у контексту
преласка на нови систем пословања.
До поновног расписивања тендера за пружање
банкарских услуга и избора најповољнијег понуђача,
пословаћемо преко банака са којима смо до сада
радили.
Члан 2.
Поступак се обуставља, а и исти ће се поновити
након оглашавања у “Службеном гласнику БиХ”.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику БиХ” и “Службеном
гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-1/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( “Службени гласник БиХ”, број:
49/04, став 1. тачка б, подтачка 4, 19/05, 52/05 и 92/05 )
Начелник општине, на приједлог Комисије за набавке,
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ДД-13/06
Члан 1.
Обуставља се поступак јавне набавке радова
око реконструкције електроинсталација, гријања и
вентилације у спортској сали Техничке школе “Михајло
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Пупин” у Бијељини у Атинској улици, бр. ДД-13/06,
због тога што број примљених прихватљивих понуда
је мањи од три и не осигурава стварну конкуренцију за
конкретни уговор.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику БиХ” и “
Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-1226/06		
Бијељина, 		
Датум, 05.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 12., став 1., тачка б, подтачка
2., Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05 и
92/05 ) Начелник општине, на приједлог Комисије за
набавке, д о н о с и

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. СО - 01/07
Члан 1.
Обуставља се поступак јавне набавке услуга
организација прославе дочека међународне и
православне Нове 2007. године на градском тргу у
Бијељини, бр. СО-01/07.
Члан 2.
Одустајање од набавке из члана 1. ове одлуке
настала је из разлога што нико од понуђача не
испуњава у потпуности критерије у погледу како
квалитета садржаја извођачког програма тако и у
погледу квалитета у односу на вриједност понуде, као
и уједначеност квалитета програма једне прославе у
односу на другу.
Члан 3.
Против ове одлуке дозвољено је уложити приговор
у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику БиХ” и “
Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-633-11/06		
Бијељина, 		
Датум, 07.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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На основу члана 5. 0длуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената (“Службени
гласник
општине
Бијељина”,број:14/06)и
члана
18.став 4.Правилника о критеријумима и поступку
за стипендирање студената и ученика, финансирање
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и
наставника (“Службени гласник општине Бијељина”,
број:21/06) Начелник општине Бијељина , дана 6.
децембра 2006. године д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
У наставној 2006/2007. години додјељују се
стипендије за следеће ученике генерације основних
школа на подручју општине Бијељина:
1. Данијела Микић,ученик генерације ОШ “Петар
Петровић Његош” Велика Обарска у наставној 2005/06.
години,сада ученик I разреда Пољопривредне
и
медицинске школа у Бијељини,
2. Никола Леро, ученик генерације ОШ “Јован
Дучић” Бијељина у наставној 2005/06. години,сада
ученик I разреда Гимназије “Филип Вишњић” у
Бијељини,
3. Рада Чутурић, ученика генерације ОШ “Кнез
Иво од Семберије”Бијељина у наставној 2005/06.
години, сада ученик 1 разреда Гимназије ”Филип
Вишњић” у Бијељини,
4. Маријана Стевић, ученик генерације
ОШ
“Стеван Немања” Торњи Драгаљевац у наставној
2005/06. години, сада ученик I разреда Економске школе
у Бијељини,
5. Ивана Пејчић, ученик генерације ОШ “Доситеј
Обрадовић” Суво Поље у наставној 2005/06. години,
сада ученик I разреда Економске школе у Бијељини,
6. Милорад Несторовић, ученик генерације ОШ
“Петар Кочић” Бродац у наставној 2005/06. години, сада
ученик I разреда Економске школе у Бијељини,
7. Јована Тадић, ученик генерације ОШ
“Дворови” Дворови у наставној 2005/06. години, сада
ученик I разреда Пољопривредне и медицинске школа у
Бијељини,
8. Стево Лазић, ученик генерације ОШ “Свети
Сава” Црњелово у наставној 2005/06. години, сада
ученик I разреда Гимназије “Филип Вишњић” у
Бијељини,
9. Јелена Симић, ученик генерације ОШ “Свети
Сава” Бијељина у наставној 2005/06. години, сада
ученик I разреда Техничке школе “Михајло Пупин” у
Бијељини,
10. Мара Пејић, ученик генерације ОШ “Ћирило и
Методије” Главичице у наставној 2005/06. години, сада
ученик I разреда Гимназије “Вук Караџић” у Лозници,
11. Радош Трифковић, ученик генерације ОШ”Вук
Караџић” Бијељина у наставној 2005/06. години,
сада ученик I разреда Гимназије “Филип Вишњић” у
Бијељини,
12. Роса Јовић, ученик генерације ОШ “Меша
Селимовић” Јања у наставној 2005/06. години, сада
ученик I разреда Пољопривредне и медицинске школе
у Бијељини.
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Ово
Рјешење ступа на снагу даном доношења
,а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-61/06		
Бијељина, 		
Датум, 06.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 7. Одлуке о стипендирању и
награђивању ученика и студената (“Службени гласник
општине Бијељина”,број:14/06)и члана 24. Правилника
о критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и
награђивањр ученика и наставника ( “Службени гласник
општине Бијељина “ , број :21/06) Начелник општине
Бијељина , дана 6. децембра 2006. године д о н и о ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У наставној 2006/2007. години додјељују се
стипендије за ученике са пребивалиштем на подручју
општине Бијељина који похађају специјализоване
установе за ученике са посебним потребама у Босни и
Херцеговини и иностранству.
Ученици којима се додјељују стипендије су
следећи:
1. Адмира Селимовић, ученица I разреда средње
школе при Заводу за слијепе и слабовиде “Будућност”
у Дервенти,
2. Борислава Голубовић, ученица V разреда ОШ
“Радивој Поповић” у Земуну,
3. Милица Видић, ученица II разреда Средње
школе за оштећене слухом-наглувих “Стефан Дечански”
у Београду
4. Ивана Илић, ученица II разреда Средње школе
за оштећене слухом-наглувих “Стефан Дечански”у
Београду
5. Никола Коњокрад, ученик II разреда ОШ
“Радивој Поповић” у Земуну,
6. Александар Остојић, ученик I разреда Средње
школе за оштећене слухом-наглувих “Стефан Дечански”
у Београду
7. Весна Станишић, ученица VI разреда основне
школе “Школа са домом ученика оштећеног слуха” у
Крагујевцу.
8. Жељко Станишић, ученик I разреда основне
школе “Школа са домом ученика оштећеног слуха” у
Крагујевцу.
9. Милица Петровић, ученица VIII разреда
основне школе “Школа са домом ученика оштећеног
слуха” у Крагујевцу.
10. Перица Марић, ученик III разреда средње
школе “Школа са домом ученика оштећеног слуха” у
Крагујевцу.
11. Јовица Костић, ученик I разреда средње школе
Центар “Заштити ме” Бања Лука.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-62/06		
Бијељина, 		
Датум, 06.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана б. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената (“Службени
гласник општине Бијељина”,број:14/06) и члана
15.став 4.Правилника о критеријумима и поступку
за стипендирање студената и ученика, финансирање
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и
наставника (“Службени гласник општине Бијељина”,
број:21/06) Начелник општине Бијељина , дана 6.
децембра 2006. године д о н и о ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ЗА УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ У СРЕДЊИМ
ШКОЛАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
У наставној 2006/2007. години додјељују се
стипендије за следеће ученике генерације средњих
школа на подручју општине Бијељина:
1. Бојана
Игњатовић,
ученик
генерације
Пољопривредне и медицинске школе Бијељина у
наставној 2005/06. години, сада студент I године
Фармацеутског факултета у Београду,
2. Мирјана Милошевић, ученик генерације
Пољопривредне и медицинске школе Бијељина у
наставној 2005/06. години, сада студент I године
Медицинског факултета у Новом Саду,
3. Слађана
Бојић,
ученик
генерације
Пољопривредне и медицинске школе Бијељина у
наставној 2005/06. години, сада студент I године
Медицинског факултета у Новом Саду,
4. Милица Игњатов, ученик генерације Гимназије
“Филип Вишњић” Бијељина у наставној 2005/06.
години, сада студент I године Правног факултета
Источно Сарајево-Пале,
5. Петар Татомировић, ученик генерације
Техничке школе ”Михајло Пупин” Бијељина у наставној
2005/06. години, сада студент I године Електротехничког
факултета у Београду,
6. Тања Томић, ученик генерације Музичке
школе “Стеван Стојановић Мокрањац” Бијељина
у наставној 2005/06. години, сада студент I године
Филолошког факултета, Одсјек за англистику, Слобомир
П универзитета у Бијељини,
7. Ружица Бирчаковић, ученик генерације
Економске школе Бијељина у наставној 2005/06.
години,сада студент I године Филолошког факултета,
Одсјек за англистику, Слобомир П универзитета у
Бијељини.
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II

Члан 4.

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

Сваки члан Комисије је дужан да редовно
учествује у раду Комисије и да уредно извршава
додијељене послове и задатке.
У случају спријечености обављања конкретних
задужења члан Комисије је дужан да предсједнику
Комисије достави писмено образложење.
Предсједник и чланови Комисије извршавају
додијељене послове руководећи се начелима савјесности
и самосталности, користећи своја професионална знања у
најбољем смислу а у циљу испуњења поверјених задатака.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-60/06		
Бијељина, 		
Датум, 06.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На основу члана 51. а у вези са чланом 66.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и 21. став
1. Правилника о интерним контролама и интерним
контролним поступцима (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 6/06), Начелник општине Бијељина
дана 04. децембра 2006. године, д о н и о ј е

У П У Т С Т В О
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИНТЕРНУ
КОНТРОЛУ, КЊИГОВОДСТВЕНО
ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ТРОШЕЊЕ СРЕДСТАВА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Комисија се састаје по потреби а најмање једном
седмично.
На сједницама Комисије води се записник, који је
саставни дио садржаја радне документације. Записник
најмање садржи: вријеме и мјесто састајања, присутност
чланова, тематска питања, коментаре и закључке о
обављеном послу и о сачињавању извјештаја.
Комисија доноси Пословник о свом раду којим
детаљније уређује питања одржавања сједница, распореда
и подјеле послова између чланова Комисије, начин
доношења закључака и предлога, израде извјештаја о
обављеним интерним контролама и друга питања од
значаја за ефикасан и правилан рад Комисије.

Члан 1.

Члан 6.

Овим Упутством ближе се одређују основна
правила и начин рада Комисије за интерну контролу,
књиговодствено евидентирање и трошење средстава
(у даљем тексту: Комисија) која, према одредбама
члана 21. став 1. Правилника о интерним контролама
и интерним контролним поступцима (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 6/06) - (у даљем
тексту: Правилник), надгледа спровођење контролних
поступака и процедура из поменутог Правилника, а
у циљу побољшања цјелокупног система интерних
контрола Општине.

Непосредни руководиоци дужни су ослободити
члана Комисије од текућих послова, у времену које је
потребно за испуњење задатака Комисије.

Члан 2.
Састав Комисије и основни задаци на провођењу
контролних процедура, у складу са законом, Статутом
општине и Правилником, одређени су актом о
образовању Комисије.
II - ПРАВИЛА И НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ
Члан 3.
Комисијом руководи предсједник који, заједно са
осталим члановима, учествује у извршавању задатака
Комисије.
Предсједник Комисије сазива сједнице и
обезбеђује услове за њен рад, осигурава чување и
заштиту документације која настаје у раду Комисије
и обавља друге послове у складу са овим Упутством и
Пословником о раду Комисије.

Члан 7.
У циљу спречавања обављања неспојивих послова,
чланови Комисије не могу надгледати спровођење
контролних поступака из дјелокруга послова радног
мјеста на које су распоређени, односно унутрашње
организационе јединице (одсјек, служба, самостални
реферат) у којој је систематизовано то радно мјесто.
Члан 8.
Непосредни руководилац организационе јединице
у којој се врши контролни преглед из дјелокруга рада
Комисије, као и службеници односно друга запослена лица
који посједују документацију, информације и друге податке
неопходне за рад Комисије, дужни су Комисији односно
члановима Комисије који врше непосредни увид предочити
сву тражену документацију, информације и податке.
Административно-техничку
помоћ
у
раду
Комисије дужни су да пруже непосредни руководиоци
организационих јединица у којима се врши интерни
контролни преглед.
Члан 9.
Ради ефикаснијег извршавања задатака Комисија
је дужна да:
- донесе годишњи план рада,

Број 27 - Страна 592

Службени гласник Општине Бијељина

- у припремним радњама најави преглед и
разради оперативне поступке, којима се дефинише
појединачно и заједничко дјеловање чланова Комисије
за сваки конкретни посао,
- утврди чињенично стање, на бази одговарајућег
узорка који осигурава разумно увјеравање о степену
функционалности контролне структуре,
- сачини и надлежним органима достави
извјештај/информацију по сваком обављеном прегледу,
те предложи мјере за унапређење интерних контрола,
- води регистар прегледа,
- обезбиједи уредност и архивирање радне
документације.
Комисија надгледа провођење предложених мјера,
о чему тромјесечно подноси извјештај Начелнику
општине.
Члан 10.
План рада Комисије одобрава Начелник општине.
Комисија утврђује приоритете у планирању
редовних активности надгледања контролних поступака,
у складу са процијењеним степеном ризика из члана 18.
Правилника, а у сарадњи са Интерним ревизором.
За ванредне, непланиране активности Комисије,
Начелник општине издаје посебан налог.
Члан 11.
Комисија је у обавези да свим организационим
дијеловима (одјељењима, службама и др.) на које се
преглед односи, обезбиједи благовремену најаву, а
најкасније у року од 5 дана прије почетка планираних
активности.
Члан 12.
Оперативни поступци за сваки планирани преглед
треба да садрже:
- циљ и обим прегледа,
- подручје надгледања,
- персонални и временски распоред чланова
Комисије,
- радне инструкције за усмјеравање појединачних
активности.
Члан 13.
Извјештаји/информације о утврђеном степену
провођења интерних контролних поступака по сваком
обављеном прегледу треба најмање да садрже:
- уводни дио у коме се наводе: основ, циљ,
временски обухват и подручје прегледа, као и чланови
Комисије који су учествовали у поступцима,
- детаљни налаз/утврђења, са закључцима и
оцјеном стања,
- предложене мјере, укључујући рокове и
носиоце за побољшање интерних контрола,
- број, датум и потписе предсједника и чланова
Комисије.
О извјештајима/информацијама Комисија се
изјашњава на сједници, већином гласова укупног броја
чланова.
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Члан 14.

Непосредни руководилац организационе јединице
у којој је Комисија вршила преглед може на извјештај/
информацију Комисије и предложене мјере дати своје
примједбе и коментаре о којима се изјашњава Комисија
на посебној сједници.
О свом коначном ставу Комисија писмено
обавјештава подносиоца примједбе.
III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Пословник о свом раду Комисија ће донијети
у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог
Упутства.
Члан 16.
Ово Упутство ступа на снагу даном објављивања
у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-23/06		
Бијељина, 		
Датум, 04.12.2006. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Nа основу рјешења број 02/3-372-100/06 од 08.12.
2006. године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 100
упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ЗГРАДЕ “ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БР.17” Ул. Гаврила
Принципа бр. 17, БИЈЕЉИНА са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде
“Гаврила Принципа бр. 17”, Ул. Гаврила Принципа бр.
17 Бијељина
Оснивачи: 26 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника. Заједница у правном промету иступа
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступа: Максимовић Максим, прeдcједник
Управнoг oдбора зајeдницe, самостално и без
ограничења.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
Број: 02/3-372-100/06		
Бијељина, 		
Датум, 0812.2006. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Цамић Изет с.р.
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