09. 02. 2009.

ГОДИНА XLV

Службени гласник Општине Бијељина

Број 2 - Страна 13

09. фебруар 2009. ГОДИНЕ

БРОЈ 2/2009

II
Ha основу члана 43. а у вези са чланом 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC”, бр.
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
101/04, 42/05, и 118/05) и члана 51. a y вези с чланом
јавна
набавка роба: Набавка свјежег и конзервираног
49. Статута општине Бијељина („Сл. гласник општивоћа
и
поврћа, и осталих роба за потребе јавне кухиње
не Бијељина”, бр. 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине
општине
Бијељина током 2009 године
Бијељина дана 30. децембра 2008. године д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Плана рада интерне ревизије
Члан 1.
Усваја се План рада интерне ревизије корисника
буџета општине Бијељина за 2009. годину, са оквиром
стратешког плана у трогодишњем циклусу од 2009-2011.
године.
Члан 2.
План рада интерне ревизије корисника Буџета Општине Бијељина из члана 1. интегрални је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1407/08
Бијељина,
Датум, 30. 12. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 45.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Јавна кухиња-набавка материјала,број потрошачке јединице 0005301, економски код 613400.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак за оквирни споразум.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана потписивања уговора, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2009. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

Ha основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. ЗакоVIII
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласОва Одлука ступа на снагу даном доношења, а
ник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
објавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП-03/09

Број: 02-404-21/09
Бијељина,
Датум, 02. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 03/09

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП-02/09
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 02/09
II

09. 02. 2009.

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП-04/09
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 04/09

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
II
јавна набавка роба: Набавка роба за одржавање хигијене
просторија и објеката Административне службе општиЗа потребе Одсјека за опште послове, вршиће
не Бијељина током 2009. године
се јавна набавка роба: Набавка новог канцеларијског
намјештаја и полица за архиву за потребе АдминистраIII
тивне службе општине Бијељина током 2009. године
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за реализацију јавне набавке је 30.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Набавка материјала, број потрошачке
јединице 0005240, економски код 613400.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
конкурентски захтјев без додатног објављивања
обавјештења о набавци..
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана закључења уговора, а крајњи рок завршетка је 31.12.2009. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за реализацију јавне набавке је 50.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Набавка опреме за Административну службу и Скупштину, број потрошачке јединице 0005240,
економски код 821300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити од дана потписивања уговора, а крајњи рок
завршетка је 10.04.2009.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII

VIII

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

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

VIII

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-22/09
Бијељина,
Датум, 02. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-20/09
Бијељина,
Датум, 02. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

09. 02. 2009.
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Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра- гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник опви (“Сл.гласник PC”, број:101/04 и 42/05), чллана 38. За- штине д о н о с и :
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. ПраОДЛУКУ
вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник опЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
штине д о н о с и:
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА бр. ОП-45/08

јавне набавке број СКП-н-19/08.
I

У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева
без додатног објављивања обавјештења о наI
бавци, а која се односи на набавку радова: “Изградња
У поступку јавне набавке роба путем отвореног прикључка на топловодну мрежу новоизграђеног
поступка са закључивањем оквирног споразума: “На- објекта у улици Јована Дучића у Бијељини”, понуде су
бавка свјежег и конзервираног воћа и поврћа, и осталих доставили следећи понуђачи:
роба за потребе јавне кухиње општине Бијељина током
2009 године” понуду је доставио следећи понуђач:
1. Д.О.О „ПОГЛЕД ИНЖЕЊЕРИНГ” - Бијељина
2. Д.О.О „МД ПЕРИЋ КОМПАНИ” - Бијељина
- ДОО „ АБН “ Велика Обарска
3. Д.О.О „ИНСТЕЛ”- Бијељина
II

II

Након разматрања понуде установљено је да исНакон разматрања приспјелих понуда установљено
та испуњава опште услове предвиђене тендерском је да све понуде испуњавају услове предвиђене тендокументацијом.
дерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
III
понуде извршено вредновање на следећи начин:
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка 2 и 4. Закона о јавним набавкама БиХ, из разло- 1.
Д.О.О “ПОГЛЕД ИНЖЕЊЕРИНГ” Бијељина
12.097,80 KM
га што је број примљених прихватљивих понуда мањи
Д.О.О “ИНСТЕЛ”-Бијељина
14.518,53 KM
од три и не обезбјеђује стварну конкуренцију за кон- 2.
кретни уговор.
3.
Д.О.О “МД ПЕРИЋ КОМПАНИ” -Бијељина
15.750,00 KM
IV
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.

и оцјењено да је најповољнији следећи понуђач:
Д.О.О “ПОГЛЕД ИНЖЕЊЕРИНГ” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
12.097,80 KM

V

III

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-328/08
Бијељина,
Датум, 30. 01. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

Број: 02-404-13/09
Бијељина,
Датум, 30. 01. 2009. године

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број Ф-н-01/08
I

09. 02. 2009.

4. Тарифа за обављање платног промета-хитни налози 5 бодова и добија је банка са најнижом
понуђеном тарифом, другопласирана 3 бода,
трећепласирана 1 бод остале 0 бодова
5. Тарифа за обављање платног промета за остале банкарске услуге (вођење пословног рачуна,
гашење рачуна, полог готовине, исплата готовине и плаћање унутар банке до 1.000,00 KM и
преко 1.000,00 KM) 30 бодова и добије је банка са најнижомпонуђеном тарифом (збирно за
ових шест ставки-свака ставка носи 5 бодова за
првопласирану банку, другопласирану 3 бода,
трећепласирану 1 бод), другопласирана 15 бодова, трећепласирана 5 бодова остале 0 бодова.

У поступку јавне набавке путем Отвореног поIV
ступка са закључивањем Оквирног споразума која се
односи на јавну набавку услуга: Банкарске услуКомисија је сачинила збирну табелу бодовања по
ге током 2009. и 2010.године, понуде су доставили задатим критеријумима са ранг листом која је саставни
следећи понуђачи:
дио ове Одлуке.
• RAIFEISSEN BANK, д.д.Сарајево
V
• HYPO ALPE ADRIA BANK а.д.Бања Лука
За вођење јединственог рачуна јавних прихода,
• PROCREDIT BANK, д.д. Сарајево
вођење једнственог рачуна трезора, вођење издвојених
• НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА а.д. Бања Лука
рачуна и девизног рачуна изабран је првопласирани
понуђач са којим ће се закључити оквирни споразум за
• НОВА БАНКА, а.д. Бања Лука
2009. и 2010. годину :
• UNICREDIT BANK а.д. Бања Лука
• PAVLOVIC INTERNATIONAL BANK а.д. Бијељина
• VOLKSBANK а.д. Бања Лука
• БОБАР БАНКА а.д. Бијељина
• BALKANINVESTMENT BANK а.д.Бања Лука
• КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Бања Лука
II
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да услове из тендерске документа
ције испуњавају све достављене понуде.
III
Комисија је извршила вредновање на основу
критеријума дефинисаних као:
1. Каматна стопа на депонована средства по
виђењу 35 бодова и добија је банка са највишом
понуђеном стопом, другопласирана добија 22
бода, трећепласирана 9 бодова a остале 0 бодова
2. Тарифа за обављање платног промета до
10.000,00 KM 15 бодова и добија је банка са
најнижом понуђеном тарифом, другопласирана 10 бодова, трећепласирана 5 бодова a остале
0 бодова
3. Тарифа за обављање платног промета преко 10.000,00 KM 15 бодова и добија је банка са
нјнижом понуђеном тарифом, другопласирана
10 бодова, трећепласирана 5 бодова a остале 0
бодова

HOBА БАНКА а.д. БАЊА ЛУКА
филијала БИЈЕЉИНА
За вођење јединственог рачуна јавних прихода и
вођење јединственог рачуна трезора, због дисперзије
ризика изабран је другопласирани понуђач са којим ће
се закључити оквирни споразум за 2009. и 2010.годину:
PAVLOVIC INTERNATIONAL BANK а.д.
Бијељина
VI
Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор у року од пет дана од дана пријема
Приговор се подноси писмено Начелнику општине, а може се изјавити и усмено на записник код овог
органа.
VII
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-327/08
Бијељина,
Датум, 30. 01. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

09. 02. 2009.

Службени гласник Општине Бијељина

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број ОП-39/08.
I
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Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник PC”, број: 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 51. a y вези са чланом 23. Статута Општине Бијељина (“Службени гласник Општине Бијељина”,
број: број 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина
дана 30. јануара 2009. године д о н и о је

РЈЕШЕЊЕ
о образовању Тим за праћење реализације
Акционог плана за спровођење Закона о
предшколском васпитању и образовању
Републике Српске
I

Образује се Тим за праћење реализације Акционог
У поступку јавне набавке путем конкурентског плана за спровођење Закона о предшколском васпитању
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на- и образовању Републике Српске у саставу:
бавци, а која се односи на набавку услуга :”Набавка
цвијећа и вијенаца за потребе Административне служ• Доц. др Перо Спасојевић,
бе општине Бијељина током 2009.године”, понуде су доПедагошки факултет Бијељина,
ставили следећи понуђачи:
• Драгорад Васић,
1. Д.О.О Биоинжењеринг “НЕВЕН” Бијељина
директор Основне школе “Вук Караџић”,
Бијељина,
2 . Д .О.О “ПЛОДОРАЗМЈЕНА” Бијељина
• Драго Ћурић,
II
директор ЈУ Дјечије обданиште
“Чика Јова Змај”, Бијељина,
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском
• Новка Јелић,
документацијом, те је на основу наведеног критеријума Дјечије обданиште “Драган и Зоран”, Бијељина,
најнижа цијенатехнички задовољавајуће понуде изврше• Проф. др Владо Симеуновић,
но вредновање,
Кабинет Начелника општине Бијељина.
1.

Д.О.О Биоинжењеринг “НЕВЕН” Бијељина

3.754,00 KM

2.

Д .О.О “ИЛОДОРАЗМЈЕНА” Бијељина

6.045,00 KM

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
Д.О.О Биоинжењеринг “НЕВЕН” Бијељина,
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
3.754,00 KM

II
Тим ће у складу са Законом о предшколском
васпитању и образовању Републике Српске и Акционим планом пратити процес извршавања преузетих обавеза и имплементацију обезбеђења услова за несметано
одвијање васпитно-образовног процеса у 2009. години.
III

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

Тим ће наведене задатке реализовати у
сарадњи са Одјељењем за друштвене дјелатности у
Административној служби општине Бијељина, основним школама, предшколским установама, Центром за
социјални рад и другим институцијама које су укључене
у процес предшколског васпитања и образовања.
VI

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

Тим ће у свом раду непосредно сарађивати са са
службеником за образовање у канцеларији ОЕБС у
Бијељини.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VII

Број: 02-404-14/09
Бијељина,
Датум, 06. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

О свом раду и степену имплементације акционог плана Тим ће најмање једном у шест мјесеци
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09. 02. 2009.

извјештавати Начелника општине и Скупштину општиHa основу члана 51. Статута општине Бијељина
не Бијељина.
(“Службени гласник општине Бијељина број: 5/05, 06/05,
6/06), Начелник општине Бијељина, д о н о с и
VII
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-60-2/09
Бијељина,
Датум, 30. 01. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању надзора на пословима изградње
аутобуских стајалишта на подручју општине
Бијељина
I
За надзор на пословима изградње аутобуских
стајалишта на подручју општине Бијељина, а на основу
члана 6. Уговора о извођењу радова број: 02-404-244/08
( 9 ЛОТ-ова) од 29.10.2008. године, именује се:

Неђо Вуковић, инж.саобраћаја
Ha основу члана 9. Одлуке о стипендирању и
награђивању ученика и студената („Службени гласник
П
општине Бијељина”, број 14/06) и члана 27. став 2. ПраИменовани се овлашћује да врши надзор над радовилника о критеријумима и поступку за стипендирање
вима
из
тачке 1. овог Рјешења.
студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника („СлужбеIII
ни гласник општине Бијељина”, број 21/06 и 27/07 ), Начелник општине Бијељина д о н о с и
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Бијељина.

РЈЕШЕЊЕ
О ВРСТАМА И СТРУКТУРИ ЗАВРШНИХ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА У НАСТАВНОЈ
2008/09. ГОДИНИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-47/09
Бијељина,
Датум, 27. 01. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
У наставној 2008/2009. години општина Бијељина
Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
ће финансирати израду двије докторске тезе и два маги- („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
старска рада или његова еквивалента.
6/05 и 6/06) и члана 4. Одлуке о радним тијелима начелника општине Бијељина („Службени гласник општине
II
Бијељина”,број:5/2006), начелник општине Бијељина
д
оноси
Финансирање
научноистраживачких
радова
вршиће се искључиво кроз израду завршних научних
РЈЕШЕЊЕ
саопштења (магистарски рад или његов еквивалент, докторска теза) који својом структуром и научним дометом
о именовању Комисије за помоћ подстицају
могу допринјети напретку и развоју општине Бијељина .
повратка избјеглих и расељених лица и

стамбено збрињавање социјално угрожених
лица на територији општине Бијељина

III
Финансирање израде завршних научноистраживачких радова одобриће се након спроведеног
поступка по јавном конкурсу.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-1/09
Бијељина,
Датум, 23. 01. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

I
У Комисију за помоћ подстицају повратка именују се:
1. Драган Божић, службеник Административне
службе општине Бијељина, предсједавајући;
2. Амира Воденчаревић, службеница Административне службе општине Бијељина, члан;
3. Амира Ганић, службеница Административне
службе општине Бијељина, члан;
4. Јевто Василић, службеник Административне
службе општине Бијељина, члан;

09. 02. 2009.
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5. Мухамед Бегановић, представник Удружења
грађана „Повратак и одрживи опстанак”
Бијељина, члан;
6. Хамдија Хусић, представник Удружења Рома
Републике Српске - Бијељина , члан;
7. Мухамед Бегановић , представник Удружења
Рома „Сложна браћа” Бијељина, члан;
8. Енес Хаџић, представник Удружења грађана
„Јања” Јања.
II
Задатак Комисије из става I овог рјешења је:
• да прими на увид документацију подносилаца
захтјева,
• да обиђе стамбене некретнине и изврши увиђај
истих,
• да на основу приложене документације и стања
стамбених објеката изради бод листу
• потенцијалних корисника донације,
• да предложи појединачне износе новчане помоћи,
• да прими материјални доказ корисника о извршеним радовима,
• да изврши контролу утрошка донације,
• да предложи надлежном органу начин
потраживања неутрошених или ненамјенски
• утрошених донираних средстава.
III
Мандат Комисије траје до окончања задатака из
претходног члана.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-2/09
Бијељина,
Датум, 05. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина (
„Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06 ) и Одлуке о буџету општине Бијељина за 2009.
годину („Службени гласник општине Бијељина”, број:
37/08), начелник општине р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
за додјелу новчаних средстава у износу од
150.000,00 KM из буџета општине Бијељина
намијењених подстицају повратка избјеглих
и расељених лица и стамбено збрињавање
социјално угрожених лица
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I. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
А) Додјела новчаних средстава из буџета општине
Бијељина намијењених подстицају повратка избјеглих и
расељених лица и стамбено збрињавање социјално угрожених лица на подручју општине Бијељина,
Б) Додјела новчаних средстава повратницима са
подручја општине Бијељина у општине Тузланског кантона за уградњу грађевинског материјала на подручју
Тузланског кантона.
II. КРИТЕРИЈИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА
Општи критерији:
1. Статус кандидата за донацију (потврда надлежног органа не старија од 30 дана од дана објављивања конкурса за додјелу средстава,
овјерена изјава за добровољни повратак за кандидате који се нису вратили у пријератно пребивалиште),
2. Власништво или станарско право над стамбеном јединицом која је изграђена на законит начин и која је предмет санације (ЗКИ, ЗКУ, или
посједовни лист не старији од 6 мјесеци),
3. Доказ о поврату имовине (ЦРПЦ одлука, или
правоснажно рјешење о поврату имовине/станарског права - рјешење надлежног општинског
органа о поврату или увођењу у посјед),
4. Да је подносилац захтјева на дан 30. априла
1991. године имао пребивалиште у стамбеној
јединици која је предмет реконструкције (
увјерење о кретању издато од надлежног органа
унутрашњих послова),
5. Да се стамбена јединица која је предмет
реконструкције сматра неусловном за становање,
у складу с одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова (овјерена изјава),
6. Да он и чланови његовог домаћинства од 1991.
године немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра условном за
становање, у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова (овјерена
изјава),
7. Да није примио помоћ у реконструкцији ,
довољну да задовољи одговарајуће стандарде о
минимуму стамбених услова (овјерена изјава),
8. Овјерена изјава да подносилац захтјева нема некретнине на подручју општине Бијељина
(само за подносиоце захтјева чији се стамбени
објекти налазе на подручју Тузланског кантона).
Општи критерији су елиминаторни.
Посебни критерији:
1. Корисник помоћи се вратио на своје пријератно
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пребивалиште и живи у условима који су испод утврђеног стамбеног минимума (копија
личне карте, или потврда надлежног општинског органа да је повратник), а корисник помоћи
који се није вратио на своје пријератно пребивалиште прилаже овјерену изјаву о намјери за
добровољни повратак.
2. Корисник помоћи припада одређеним скупинама
као што су :
• социјалне категорије (пензионери-чек од
пензије, незапослени-потврда бироа за
запошљавање, лица у стању социјалне потребе - потврда центра за социјални рад),
• особе са онеспособљењем/инвалидитетом
(рјешење надлежног органа),
• самохрани родитељи, старатељи или
хранитељи породице (потврда центра за
социјални рад или општинског органа управе),
• породице погинулог борца (потврда надлежног органа код којег се води службена
евиденција),
• породице несталих особа и бивши логораши
(потврда надлежног органа код којег се води
службена евиденција),
3. Корисник се налази у колективним облицима
збрињавања, алтернативном смјештају, или задовољава
услове и има право на алтернативни смјештај (потврда
надлежног органа),
4. Број и старосна доб чланова домаћинства
(овјерена кућна листа, родни листови или увјерења о
похађању школе за малољетне, овјерене копије личних
карата за пунољетне чланове породице).
О резултатима одабира корисници ће бити
обавјештени појединачним закључцима, а листа кандидата са бројем бодова ће се објавити на огласној табли.
III РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА
Рок за достављање захтјева је 30 дана по
објављивању овог огласа на огласној табли Административне службе општине Бијељина.
Достава захтјева са потребном документацијом се
врши лично или препорученом пошиљком Одјељењу
за друштвене дјелатности Бијељина, Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр.1 (путем писарнице).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-1/09
Бијељина,
Датум, 05. 02. 2009. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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Након сравњења са оригиналним текстом Огласа о
регистрацији Заједнице етажних власника “Иве Андрића
број 58” објављеног у „Службеном гласнику општине
Бијељина”, број: 1/2009 уочена је грешка, па се даје

ИСПРАВКА
ТЕКСТА ОГЛАСА О РЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА “ИВЕ АНДРИЋА БРОЈ 58”
У ставу 4. текста Огласа о регистрацији Заједнице
етажних власника “Иве Андрића број 58” умјесто имена
“Чворић Дарко” треба да стоји име “Лазић Предраг”
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