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30. јун 2008. ГОДИНЕ

Ha основу члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. јуна 2008. године, д о н и ј е л а је

БРОЈ 19/2008

ног плана “ЦЕНТАР ГРАДА” у Бијељини - Локација 1,
Локација 2 и Локација 3.
II

II

Локација 1: Граница обухвата Измјене дијела регулационог плана “Центар града” у Бијељини - Локација
1, креће упоредо са сјеверном катастарском међом к.ч.
3246/1 и иде у правцу истока, долази до Ул. Кнегиње
Милице, означене као к.ч. 5186 и наставља њеном западном катастарском међом у правцу запада и долази
до к.ч. 3217, скреће у правцу запада и сијече к.ч. 3217,
3221, 3206, захвата мањи дио к.ч. 3203, излази на Ул.
Јове Јовановића Змаја означена као к.ч. 2421 и наставља
у правцујуга, долази до к.ч. 3246/1, све к.о. Бојељина 2,
гдје се и завршава.

Овлашћује се Начелник општине Бијељина да у
име општине Бијељина потпише приступна документа
Аалборшке повеље.

Укупна површина обухвата Измјене дијела Регулационог плана - Локација 1, износи 1,34 ха (један запета
тридесет и четири хектара).

ОД Л У КУ
О ПРИСТУПАЊУ ЕВРОПСКОЈ КАМПАЊИ
ОДРЖИВИХ ГРАДОВА И ОПШТИНА
I
Општина Бијељина приступа Европској кампањи
одрживих градова и општина, те подржава и прихвата
принципе из Аалборга.

III

Локација 2: Граница обухвата Измјене дијела реОва Одлука ступа на снагу наредног дана на- гулационог плана “Центар града” у Бијељини - Локација
кон објављивања у “Службеном гласнику општине 2, почиње од Ул. Незнаних Јунака и иде у правцу сјевера
и сијече к.ч. 2274, 2267, затим скреће у правцу југозапада
Бијељина”.
преко к.ч. 2021, иде у правцу истока, пресјеца к.ч. 2020
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
и излази поново на Ул. Незнаних Јунака означену као
к.ч. 6448, све к.о. Бијељина 1, гдје се и завршава.
Број: 01-022-71/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Ha основу члана 50. и члана 67. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја
6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06 ), Скупштина општине Бијељина на својој сједници одржаној дана
26.јуна2008. године, д о н и ј е л а је

ОД Л У КУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ЦЕНТАР
ГРАДА” У БИЈЕЉИНИ
1
Приступа се изради Измјене дијела регулацио-

Укупна површина обухвата Измјене дијела Регулационог плана - Локација 2, износи 0,72 ха (нула запета
седамдесет и два хектара).
Локација 3: Граница обухвата Измјене дијела регулационог плана “Центар града” у Бијељини - Локација
3, почиње упоредо са Ул. Гаврила Принципа, означена као к.ч. 6452 и обухвата парцеле к.ч. 2760/2, 2759/3,
2738/2, 2738/3, 2738/1, 2738/4, затим скреће у правцу југа обухватајући к.ч. 2734/1, 2734/2, 2735, скреће
у правцу запада пресјецајући к.ч. 2734/2, 2737, 2759/1,
2764, наставља у правцу сјевера и улази поново у к.ч.
2760/2, све к.о. Бијељина 1, гдје се и завршава.
Укупна површина обухвата Измјене дијела Регулационог плана - Локација 3, износи 0,23 ха (нула запета
двадесет и три хектара).
III
План се односи на период од 2008. до 2015. године.
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IV

Рок израде Измјене дијела Регулационог плана је
30 дана од дана потписивања уговора о изради Измјене
дијела Регулационог плана.
V
Средства за израду Измјене дијела Регулационог плана су обезбијеђена из буџета општине Бијељина,
предвиђеног за урбанистичку регулативу за 2008. годину.
VI
Носилац припреме и организације израде Измјене
дијела Регулационог плана је Одјељење за просторно
уређење.

30. 06. 2008.

Ha основу члана 53. и 55. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја
6. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на својој сједници одржаној 26. јуна
2008. године, д о н и ј е л а је

ОД Л У КУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
„ЛОКАЦИЈА 7” У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА” У БИЈЕЉИНИ
I

Приступа се изради урбанистичког пројекта
„ЛОКАЦИЈА 7” у оквиру регулационог плана „ЦЕНТАР
Носилац израде Измјене дијела Регулационог пла- ГРАДА” у Бијељини.
на биће правно лице коме буде од стране инвеститора
II
повјерена израда истог, а које је регистровано за израду
ове врсте планова.
Граница обухвата креће упоредо са Ул. Незнаних
Јунака, сјеверном катастарском међом к.ч. 2294, затим је
VIII
пресјеца и улази у к.ч. 2295, сијече је и наставља источНосилац припреме и организације плана утврђује ном катастарском међом к.ч. 2295, затим прати јужне канацрт Измјене дијела Регулационог плана и подноси га тастарске међе к.ч. 2295 и 2294, скреће у правцу сјевера
Скупштини општине Бијељина на усвајање.
преко к.ч. 2294, долази до Ул. Незнаних Јунака, означене као к.ч. 6448, све к.о. Бијељина 1, гдје се и завршава.
IX
VII

О нацрту Измјене дијела Регулационог плана
обавиће се јавна расправа у року од 30 дана.
X
На основу резултата јавне расправе о нацрту
Измјене дијела Регулационог плана, Носилац припреме
плана утврђује приједлог Измјене дијела Регулационог
плана и исти подноси Скупштини општине Бијељина на
усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан
је доставити образложење и све приједлоге и мишљења
прикупљене у току јавне расправе о нацрту плана.
XI
Носилац припреме и организације плана дужан је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”
.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-61/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Површина обухвата Урбанистичког пројекта износи 0,074 ха (нула запета нула седамдесет и четири хектара).
III
План се односи на период од 2008. до 2015. године.
IV
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.
V
Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта

VI
Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
VII
Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
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нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у
трајању од 30 дана.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта износи 0,063 ха (нула запета нула шесдесет и три хектара).

IX

III

На основу резултата јавне расправе о нацрту урбанистичког пројекта Носилац припреме плана утврђује
приједлог урбанистичког пројекта и исти подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан
је доставити образложење и све приједлоге и мишљења
прикупљена у току јавне расправе о нацрту плана.
X
Носилац припреме и организације плана дужан је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XI

План се односи на период од 2008. до 2015. године.
IV
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.
V
Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта

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

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
VII
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”
Носилац израде урбанистичког пројекта биће
.
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
Број: 01-022-62/08
П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

VIII

Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у
Ha основу члана 53. и 55. Закона о уређењу просто- трајању од 30 дана.
ра ( „Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02,
IX
14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине
На основу резултата јавне расправе о нацрту урбаБијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина општине нистичког пројекта Носилац припреме плана утврђује
Бијељина на својој сједници одржаној дана 26. јуна2008. приједлог урбанистичког пројекта и исти подноси Скупгодине, д о н и ј е л а је
штини општине Бијељина на усвајање.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
„ЛОКАЦИЈА 9”
У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР ГРАДА” У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се изради урбанистичког пројекта
„ЛОКАЦИЈА 9” у оквиру регулационог плана „ЦЕНТАР
ГРАДА” у Бијељини.
II
Граница обухвата креће сјеверним међама к.ч.
2009, 2008, затим скреће у правцу југа преко к.ч. 2008
и 6455 (Ул. Јерменска), затим иде у правцу запада преко к.ч. 2008, наставља јужном међом к.ч. 2009, скреће ка
сјеверу и долази до Ул. Незнаних Јунака, означене као
к.ч. 6448, све к.о. Бијељина 1, гдје се и завршава.

Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан
је доставити образложење и све приједлоге и мишљења
прикупљена у току јавне расправе о нацрту плана.
X

Носилац припреме и организације плана дужан је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”
.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-63/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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30. 06. 2008.

IX
Ha основу члана 53. и 55. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске”, број:
На основу резултата јавне расправе о нацрту урба84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6.
нистичког
пројекта Носилац припреме плана утврђује
Статута општине Бијељина („Службени гласник општиприједлог
урбанистичког
пројекта и исти подноси Скупне Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина општиштини
општине
Бијељина
на усвајање.
не Бијељина на својој сједници одржаној дана 26. јуна
2008. године, д о н и ј е л а је
Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан
је доставити образложење и све приједлоге и мишљења
ОДЛУКУ
прикупљена у току јавне расправе о нацрту плана.

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
„ЛОКАЦИЈА 10” У ОКВИРУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР ГРАДА” У БИЈЕЉИНИ
I

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

Приступа се изради урбанистичког пројекта „ЛООва Одлука ступа на снагу осмог дана од даКАЦША 10” у оквиру регулационог плана „ЦЕНТАР
на објављивања у “Службеном гласнику општине
ГРАДА” у Бијељини.
Бијељина”.
II
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Граница обухвата креће сјеверним међама к.ч.
П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
3336 и 3338, затим иде источном међом к.ч. 3337, скреће Број: 01-022-64/08
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
ка западу пресјецајући к.ч. 3334 и 3335, излази на запад- Датум, 26. 06. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
не међе к.ч. 3335 и 3336, све к.о. Бијељина 2 и долази до
Ул. Мајевичке гдје се и завршава.
Површина обухвата Урбанистичког пројекта изноHa основу члана 50. Закона о уређењу проси 0,08 ха (нула запета нула осам хектара).
стора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општиIII
не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
План се односи на период од 2008. до 2015. године. број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној дана 26. јуна 2008. године
IV
д о н и ј е л а је
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.
V
Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ДАШНИЦА”
У БИЈЕЉИНИ
I

VI

Усваја се измјена дијела регулационог плана МЗ
“Дашница” у Бијељини. Измјена регулационог плана МЗ
Носилац припреме и организације урбанистичког
“Дашница” у Бијељини обухвата подручје планирања у
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
укупној површини од 0,472 ha (нула запета четири стотине седамдесет два хектара).
VII
Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у
трајању од 30 дана.

II
План садржи текстуални и графички дио.
1. Текстуални дио предлога плана 1 књига,
2. Комплетан графички дио приједлога измјена регулационог плана који садржи следеће карте:
1. Извод из урбанистичког плана
Р 1:2000
2. Извод из постојећег Регулационог плана

30. 06. 2008.
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општине Бијељина на својој сједници одржаној 26. јуна
М.З.” Дашница” са границом просторне
цјелине
Р 1:2000 2008. године, д о н и ј е л а је
3. Карта подземних инсталација - постојеће стање (хидротехничка
ОДЛУКУ
инфраструктура)
Р 1:500
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
4. Карта подземних инсталација - постојеће
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
стање (електроенергетска и ТК
„ЛОКАЦИЈА 3” У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ
инфраструктура)
Р 1:500
ПЛАНА „ЛЕДИНЦИ 2” УБИЈЕЉИНИ
5. Карта подземних инсталација - постојеће
стање (инсталације централног
I
гријања)
Р 1:500
Приступа се изради урбанистичког пројекта
6. Карта постојећег стања саобраћаја
Р 1:500
„ЛОКАЦИЈА
3” у оквиру регулационог плана „ЛЕДИН7. Инжењерско-геолошка карта
Р 1:2000
ЦИ 2” у Бијељини.
8. План подземних инсталација (хидротехничка инфраструктура)
Р 1:500
II
9. План подземних инсталација (електроенергетска и ТК инфраструктура)
Р 1:500
Граница обухвата креће јужном међом к.ч. 3012,
10. План саобраћајне инфраструктуре
Р 1:500 скреће у правцу југа и сијече к.ч. 3014, 3020 и 3021, за11. План подземних инсталација
тим иде у правцу западајужним међама к.ч. 3024/1,
(централног гријање)
Р 1:500 3025 и 3027, скреће у правцу сјевера упоредо са Ул.
12. Копије катастарског плана
Димитрија Туцовића, означене као к.ч. 5173/1, наилази
са границом обухвата
Р 1:500 на западне међе к.ч. 3023, 3018, 3019, 3017 и 3015, дола13. План намјене површина
Р 1:500 зи до к.ч. 3012, све к.о. Бијељина 2, гдје се и завршава.
14. План физичке структуре (планирани
садржаји)
Р 1:500
Површина обухвата Урбанистичког пројекта изно15. План фазног спровођења Измјене
си 0,53 ха (нула запета педесет и три хектара).
Регулационог плана
Р 1:500
III
16. План парцелације
Р 1:500
17. План грађавинских и регулационих
План се односи на период од 2008. до 2015. године.
линија
Р 1:500
18. План партерног и хортикултуралног
IV
уређења
Р 1:500
Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од
III
дана прибављања катастарских подлога у дигиталном
облику.
План је урађен у ДОО “Завод за урбанизам и
пројектовање” Бијељина, 2008. године.
V
IV
О провођењу ове Одлуке стараће се општински орган Административне службе општине, надлежан за послове просторног уређења.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-60/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Средства за израду
обезбјеђује инвеститор.

урбанистичког

пројекта

VI
Носилац припреме и организације урбанистичког
пројекта је Одјељење за просторно уређење.
VII
Носилац израде урбанистичког пројекта биће
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте
планова.
VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује
нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у
трајању од 30 дана.

Ha основу члана 53. и 55. Закона о уређењу проIX
стора ( „Службени гласник Републике Српске”, број:
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја
На основу резултата јавне расправе о нацрту урба6. Статута општине Бијељина („Службени гласник опнистичког пројекта Носилац припреме плана утврђује
штине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
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приједлог урбанистичког пројекта и исти подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.
Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан
је доставити образложење и све приједлоге и мишљења
прикупљена у току јавне расправе о нацрту плана.
X
Носилац припреме и организације плана дужан је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.
XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”
.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-68/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

30. 06. 2008.

Републике Српске
1 : 1250000
2.2. Извод из Урбанистичког плана
“Дворови”
1 : 5000
2.3. Извод из Просторног плана Бијељине 1 : 5000
3. Инжењерско-геолошка карта
1 : 5000
4. Природни ресурси - пољопривредно и шумско
земљиште (постојеће стање)
1 : 5000
4.1. Природни ресурси - пољопривредно
и шумско земљиште (план)
1 : 5000
5. Синтезна карта планиране намјене
површина
1 : 5000
6. Становништво и становање
1 : 5000
7. План саобраћаја
1 : 5000
8. План инфраструктуре - хидротехника 1 : 5000
9. План инфраструктуре - електроенергетика,
ТТ везе
1 : 5000
10. План инфраструктуре - топлификација
11. Уређење и заштита животне средине,
амбијенталне, природне, културно-историјске
и градитељске вриједности
III
План је урађен у “Урбанистичком заводу Републике Српске”, а.д. Бања Лука, априла 2008. године.

Ha основу члана 45. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02,
IV
14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. СтаО провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
тута општине Бијељина („Службени гласник општине
просторно
уређење.
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на својој сједници одржаној дана 26. јуна 2008.
V
године, д о н и ј е л а је
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
ОДЛУКУ
објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина”.
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА “ДВОРОВИ”
I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-59/08

П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Усваја се Измјена и допуна урбанистичког плана Бијељина,
Драган Ђурђевић, с. р.
“Дворови”, осим у дијелу гдје је планирано измјештање Датум, 26. 06. 2008. године
магистралног пута Рача-Бијељина на трасу пруге РачаБијељина. Измјена и допуна урбанистичког плана “Дворови” обухвата подручје планирања у укупној површиHa основу члана 5. став 2. Закона о промету нени од 899,01 ха (осам стотина деведесет и девет запета
покретности (“Службени лист БиХ”, број: 38/78, 4/89,
нула један хектара).
29/90, 22/91 и “Службени гласник Републике Српске”,
II
број: 29/94), члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
План садржи:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 12. Стату1. Текстуални дио приједлога Измјене и допуне Урба- та општине Бијељина (“Службени гласник општине
нистичког плана “Дворови”
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
2. Комплетан графички дио приједлога Измјене и до- Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна2008. годипуне Урбанистичког плана “Дворови” који садржи
не, д о н и ј е л а је
карте:

1. Геодетска подлога
1 : 5000
1.1. Геодетска подлога са урбанистичким
блоковима
1 : 5000
1.2. Постојећа намјена површина - синтезна карта
1 : 5000
2. Извод из Просторног плана

ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА
I
Општина Бијељина је уписана са правом
располагања са дијелом 1/1 на некретнинама уписа-

30. 06. 2008.
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ним у ЗК уложак број 11034, К.О. Бијељина 2 означеним као к.ч. број 3652/3 Е 27 што у нарави представља
двособан стан, стан број 10 на 4 спрату етажне ознаке
4-28 састављен од 2 собе, 1 кухиње, 1 купатила, 1 wc, и 4
остале просторије, површине 78 м2. Наведене некретнине су изграђене у склопу стамбено-пословне зграде која
је саграђена на парцели означеној као к.ч. број 3652/3
што у нарави представља двориште стамбено-пословне
зграде површине 300 м2 и стамбено - пословна зграда
површине 366 м2, што укупно износи 666 м2, уписане
у ЗК уложак број 5395, К.О. Бијељина 2 у ком је уписано право располагања у корист општине Бијељинаса
дијелом 1/1 и право заједничког кориштења земљишта
зграде на носиоце права на посебним дијеловима зграде
на к.ч. број 3652/3. Горе наведене некретнине уписане су
у Лист непокретности број 6319/29, К.О. Бијељина 2, а
налазе се у Улици Кнеза Милоша број 8 у Бијељини.
Јанковић (Ријан) Зага је власник стана са дијелом
1/1 уписаног у ЗК уложак број 11264, К.О. Бијељина 2 на
парцели означеној као к.ч. број 3734/2 Е2 у нарави двособан стан површине 62 м2 у приземљу стамбене зграде етажне ознаке ПР-2 састављен од 2 собе, 1 кухиње, 1
купатила, 1 wc и 3 остале просторије. Наведени стан је
саграђен у склопу стамбене зграде укупне површине 83
м2 на парцели означеној као к.ч. број 3734/2 уписаној у
ЗК уложак број 11262, К.О. Бијељина 2 у ком је општина Бијељина уписана са правом располагања са дијелом
1/1 док је право заједничког кориштења земљишта зграде уписано на носиоце права на посебним дијеловима
зграде на к.ч. број 3734/2 и у ЗК улошку број 11263,
К.О. Бијељина 2 на парцели означеној као к.ч. број
3734/2 Е 1 у ком су уписане помоћне просторије у подруму етажне ознаке ПД-1 (помоћне просторије) површине 67 м2 на ком су уписани са правом кориштења
заједничких дијелова зграде носиоци права на посебним
дијеловима зграде на к.ч. број 3734/2. Наведене некретнине одговарају некретнинама из Листа непокретности
број 5369, К.О. Бијељина 2, а налазе се у Улици Кнеза
Милоша број 30 у Бијељини.
II
Општина Бијељина даје у замјену Јанковић (Ријан)
Заги стан на комје уписана са правом располагања ,
који се налази у Улици Кнеза Милоша број 8, по структури двособан, стан број 10 на 4 спрату етажне ознаке
4-28 састављен од 2 собе, 1 кухиње, 1 купатила, 1 wc, и
4 остале просторије, површине 78 м2, уписан у ЗК уложак број 11034, К.О Бијељина 2 , саграђен на к.ч. број
3652/3 Е27 са правом заједничког кориштења земљишта
зграде носиоца права на посебном дијеловима зграде на к.ч. број 3652/3, уписаним у ЗК уложак број
5395, К.О. Бијељина 2, а што одговара некретнинама уписаним у Лист непокретности број 6319/29 К.О.
Бијељина 2, а Јанковић (Ријан) Зага даје у замјену општини Бијељина двособан стан чији је власник а који
се налази у улици Кнеза Милоша број 30 у Бијељини, у
приземљу стамбене зграде површине 62 м2 етажне ознаке ПР-2, састављен од 2 собе, 1 кухиње, 1 купатила, 1
wc и 3 остале просторије, саграђен на к.ч. број 3734/2
Е2 уписан у ЗК уложак број 11264, К.О. Бијељина 2 са
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правом кориштења заједничких дијелова зграде носиоца
права на посебним дијеловима зграде на к.ч. број 3734/2,
уписаним у ЗК уложак број 11263, К.О. Бијељина 2 као
и правом заједничког кориштења земљишта зграде у корист носиоца права на посебним дијеловима зграде на
к.ч. број 3734/2 из ЗК улошка број 11262, К.О. Бијељина
2. Предметне некретнине су уписане у Лист непокретности број 5369, К.О. Бијељина 2.
Некретнине које су предмет замјене имају приближно исту тржишну вриједност и уговарачи немају
међусобних потраживања по основу замјене истих.
III
О замјени некретнина из тачке II ове Одлуке
сачиниће се посебан Уговор .
IV
Овлашћује се Начелник општине Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи Уговор о замјени некретнина описаних у тачки II ове Одлуке, по прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника у Бијељини.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-65/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Ha основу члана ЗО.став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 5. став
2. Закона о промету непокретности (“Службени лист
СР БиХ”, број: 37/78, 4/89, 29/90, 22/91 и “Службени
гласник Републике Српске”, број: 29/94), члана 5.
Одлуке о овлашћењима за прибављање и располагање
имовином општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 31/07) и члана 35. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 26.јуна 2008.
године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И
УПРАВЉАЊА НА НЕКРЕТНИНАМА
НА КОЊИЧКИ КЛУБ “СЕМБЕРИЈА”
БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком преноси се право коришћења и
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управљања на некретнинама означеним као :

30. 06. 2008.

општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна
2008. године, д о н и ј е л а је

- к.ч. 1469/1 у нарави Панђуша шума 4 класе у површини од 67701 м2, к.ч. број 1470/2 у нараОДЛУКУ
ви Панђуша пашњак 2 класе површине 2283 м2 и к.ч.
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ
број 1471/1 у нарави Панђуша њива 6 класе површине
ЗЕМЉИШТА - К.О БИЈЕЉИНА
132268 м2, што укупно износи површину од 202252 м2,
I
све К.О. Бијељина Село, уписане у Лист непокретности
број 977, а што одговара дијелу непокретности уписаних
УТВРЋУЈЕ СЕ да је изгубило статус непокретноу ЗК уложак број 938, К.О. Бијељина Село, на којима је
сти
у
општој употреби земљиште означено као к.ч. број
са правом кориштења и располагања уписана општина
3654/2
у нарави јавно добро - путеви, Улица Кнеза МиБијељина са дијелом 1/1, на Коњички клуб “Семберија”
лоша
у
површини од 162 м2, уписане у ПЛ број 793, К.О.
Бијељина.
Бијељина 2 новог премјера, а што одговара дијелу грунтовне парцеле број 12/19 у нарави пут површине 320 м2
II
и дијелу к.ч. број 12/88 у нарави пут површине 110 м2 ,
Пренос права коришћења и управљања некрет- уписане у зк. Улошку бр. Исказ 1, К.О. Бијељина.
нине из тачке I ове Одлуке врши се без накнаде и
II
неће се књижити у катастарској и земљишнокњижној
евиденцији.
Некретнина из тачке I Одлуке укњижиће се у
катастарској
евиденцији Републичке управе за геодетНекретнине из тачке 1 ове Одлуке Коњички клуб
ске
и
имовинско-правне
послове PC, Подручна јединица
“Семберија” Бијељина користитће за изградњу хиподроБијељина
у
корист
општине
Бијељина са дијелом 1/1.
ма и хелиодрома са потребним садржајима.
У земљишним књигама Основног суда-Земљишно
књижне канцеларије у Бијељини извршиће се отпис
III
земљишта из тачке I Одлуке из Исказа I, K.O. Бијељина
Ha основу ове Одлуке са Коњичким клубом у нови успостављени зк. уложак уз упис права
“Семберија” Бијељина закључиће се Уговор о уступању располагања у корист:
права коришћења и управљања на некретнинама из тачОпштине Бијељина са дијелом 1/1.
ке I ове Одлуке, којим ће се регулисати права и обавезе
III
уговорних страна.
IV
Овлашћује се Начелник општине Бијељина, да на
основу ове Одлуке, закључи Уговор о преносу права
коришћења и управљања на некретнинама из тачке I ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу Јавног правобраниоца PC -сједиште замјеника у Бијељини.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Бијељина».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-67/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Ha основу члана 4. став 2. Закона о промету непоБијељина”.
кретности („Службени лист СРБиХ”, број: 38/78, 4/89,
29/90, 22/91 и „Службени гласник Републике Српске”,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
број: 29/94) и члана. 35. тачка 12. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,
Број: 01-022-66/08
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
број:
5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
на сједници одржаној дана 26. јуна 2008. године,
Датум, 26. 06. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ
ЗЕМЉИШТА - К.О. ПУХАРЕ-ПУЧИЛЕ

Ha основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 4. став
I
2. Закона о промету непокретности (“Службени лист СР
БиХ”, број: 38/78, 4/89,29/90,22/91 и “Службени гласУТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус непокретноник Републике Српске”, број: 29/94) и члана 35. тачка
сти у општој употреби, следеће земљиште:
12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник оп- цијела грунтовна парцела број 495/3 школа са двоштине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
риштем површине 1600 м2 уписана у зк.ул.бр.244-Исказ

30. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

I к.о. Пухаре-Пучиле, која је преписана у овај зк.ул. из
Исказа I а која се броји у јавно добро, а којој одговара
парцела новог премјера број 330 укупне површине 1550
м2 уписана у пл.бр.324 к.о. Пучиле.
II
У земљишним књигама Основног суда - Земљишно
књижне канцеларије у Бијељини извршиће се отпис
земљишта из члана 1. Одлуке из зк.ул.бр.244-Исказа I
к.о. Пухаре-Пучиле у нови успостављени зк.уложак уз
упис права располагања у корист:
Општине Бијељина са дијелом 1/1.
III
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Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05, 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. јуна 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ НА ЗГРАДАМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I

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

Овом Одлуком регулише се суфинансирање
извођења радова на изради фасаде на стамбеним зградама на подручју општине Бијељина.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

II

Суфинансирање из тачке I Одлуке, општина
Бијељина ће вршити након спроведеног поступка јавне
набавке за избор извођача радова и то у износу од 30% од
цијене коштања инвестиције, а према критеријумима за
суфинансирање који ће бити одређени посебним актом.
Одлуком Скупштине општине одредити зграде
Ha основу члана 4. став 2. Закона о промету не- чији радови на фасади се суфинансирају.
покретности (“Службени лист СР БиХ”, број: 38/78,
III
4/89, 29/90, 22/91 и “Службени гласник Републике
Српске”, број: 29/94), члана 30. став 1. алинеја 2. ЗакоУ случајевима гдје општина буде суфинансирана о локалној самоуправи (“Службени гласник Републила израду фасаде на згради неће се тражити сагласност
ке Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 35. тачЗЕВ-а за издавање одобрења за постављање рекламних
ка 12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
паноа на предметној фасади.
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна
IV
2008. године, д о н и ј е л а је
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у “Службеном гласнику општине Бијељина“.
ОДЛУКУ
Број: 01-022-70/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЋЕНОГ
ЗЕМЉИШТА - К.О. ЦРЊЕЛОВО ГОРЊЕ
I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-79/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

УТВРЋУЈЕ СЕ да је изгубило статус непокретности у општој употреби земљиште означено као к.ч. број
1709/2 у нарави пут без ознаке површине 1650 м2, уписане у Посједовни лист број 664, К.О. Црњелово Горње.
Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуНекретнине из става I ове Одлуке у катастарској
прави (“Службени гласник Републике Српске”, број:
и земљишно-књижној евиденцији укњижиће се са пра101/04,42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општивом кориштења и располагања у корист: Општине
не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
Бијељина са дијелом 1/1.
број 5/05, 6/05. и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 26. јуна 2008. године,
II
д о н и ј е л а је
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
ОДЛУКУ
Бијељина”.
О ПРИКЉУЧЕЊУ ОБЈЕКАТА НА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-69/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ
Члан 1.

Овом Одлуком прописује се начин издавања са-
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гласности за прикључење објеката на топловодну мрежу
Градске топлане.
Члан 2.
За прикључење објеката на топловодну мрежу
Градске топлане инвеститор објекта једнократно плаћа
накнаду у износу од 10,00 КМ/м2 грејне површине.
Средства се уплаћују у буџет општине Бијељина и
намијењена су за проширење топлотног извора.
Члан 3.
Након уплате средстава из члана 2. Одлуке, ЈП
“Градска топлана” Бијељина ће издавати енергетску сагласност која у себи садржи техничке услове за израду
мреже и прикључка, које је инвеститор дужан испоштовати.

30. 06. 2008.

из буџета општине Бијељина за 2008. годину - са потрошачке јединице број: 0005180, ставка “комунална
потрошња”, економски код 613300.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-77/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Ha основу члана 47. Закона о превозу у друмском
саобраћају (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 4/00. 26/01. 85/03, 49/04. 109/05, 1 13/05. 2/06), и
Подносилац захтјева дужан је у властитој режији
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласизградити прикључак своје интерне инсталације на синик општине Бијељина”, број: 05/05, 06/05 и 06/06),
стем гријања, а изградњу секундарне топловодне мреже
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дасуфинансираће 50 % грађани и 50% општина Бијељина
на 26. јуна 2008. године, д о н и ј е л а је
по условима датим у енергетској сагласности.
Члан 4.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-78/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У члану 6. став 4. Одлуке о такси превозу (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 22/06) на крају
става додају се ријечи:
“и доњи лијеви угао задњег вјетробранског стакла
са унутрашње стране”
Члан 2.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. јуна 2008. године, д о н и ј е л а је

У члану 32. у тачки 2. брисати ријечи “на
територији”, умјесто брисаних ријечи писати ријечи “на
и сатериторије”.
У истом члану иза тачке 8. додаје се тачка 9. која
гласи: “9. врши превоз супротно члану 6. став 4.”

ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА - (ЈП “ГРАДСКА
ТОПЛАНА”)

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

Члан 1.
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Бијељина за 2008.годину, ЈП “ГРАДСКА ТОПЛАНА” Бијељина, у укупном износу од 50.000,00 KM, за
потребе извођења радова за постављање новог котла и
уклањање постојећег.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке обезбједиће се

Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-76/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Ha основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05 и 118//05), члана 1. Закона о кому-

30. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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налним таксама (“Службени лист СР БиХ”, број: 21/77,
“Управни одбор Дома здравља Бијељина има пет
35/88 и 26/89) који се примјењује на основу члана 12. чланова, кога именује оснивач.”
Уставног закона за спровођење Устава Републике Српске
Члан 3.
(“Службени гласник Републике Српске”, број 21/92) и
члана 35. алинеја 10. Статута општине Бијељина (“СлужОва Одлука ступа на снагу осмог дана од дабени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), на објављивања у “Службеном гласнику општине
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној да- Бијељина”.
на 26. јуна 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-74/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама - пречишћен
текст (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
28/07, 32/07 и 4/08), у Тарифи комуналних такса које се
плаћају на подручју општине Бијељина, Тарифни број
1.тачка ж) и Тарифни број 10. брише се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-75/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. јуна2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА - (ЈП “БАЊА
ДВОРОВИ)
I

Одобравају се средства из буџета општине Бијељина
за 2008. годину у износу од 40.000,00 KM и то:
•
20.000,00 KM ca позиције 614 200 једнократне помоћи, организациони код 5180 Ha основу члана 3. и 5. a y вези са чланом 24. ЗаОдјељење за борачко-инвалидску заштиту, за
кона о систему јавних служби (“Службени гласник Репунабавку сезонских улазница од по 90,00 KM за
блике Српске”, број: 68/07), члана 30. алинеја 25. Закона
коришћење базена ЈУ “Бања Дворови” Двороо локалној самоуправи (“Службени гласник Републиви које ће се додијелити корисницима борачкоке Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 17. став
инвалидске заштите који своја права остварују
3. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник
преко Одјељења за борачко-инвалидску
Републике Српске”, број: 18/99, 58/01 и 62/02) и члана
заштиту и
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
•
10.000,00 KM ca позиције 614 300 - резеропштине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна
ве спорта и 10.000,00 KM ca позиције 614
2008. године, д о н и ј е л а је
300 - школски спорт, организациони код 5210
- Одјељење за друштвене дјелатности, на име
субвенционирања трошкова рада ЈУ “Бања ДвоОДЛУКУ
рови” Дворови, с тим да је ЈУ “Бања Дворови”
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
Дворови
дужна да формира цијене коришћења
ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
услуга базена тако да цијена коришћења за
Члан 1.
дјецу до 15 година износи 2,00 KM, а за остале
кориснике износи 4,00 KM.
У члану 10. Одлуке о оснивању Дома здравља
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
II
5/94) у другом реду, иза ријечи: “оснивач” брише се тачЗа извршење ове Одлуке задужују се Начелник
ка, ставља се запета и додаје текст који гласи: “на периопштине,
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и
од од четири године, уз претходно спроведену процедуОдјељење
за друштвене дјелатности.
ру конкурса.”
Члан 2.
Члан 12. Одлуке мијења се и гласи:

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-72/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

30. 06. 2008.

2. Ово Рјешење ступа на снагу након прибављања
сагласности од Централне изборне комисије БиХ, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-115/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Ha основу члана 2.4. Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07 и 33/08) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на својој сједници одржаној дана 26. јуна 2008. године,
д о н и ј е л а је

Ha основу члана 2.12., 2.14. и 2.15. Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 и 33/08), члана 7. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник PC”, број: 41/03),
члана 2. и 3. Упутства о процедурама за именовање чланова Општинске изборне комисије, Изборне комисије
РЈЕШЕЊЕ
града Бања Лука, Изборне комисије града Мостара и ИзО СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЈЕШЕЊА О
борне комисије Брчко Дистрикта БиХ и члана 35. СтаРАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ
тута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
1. Ставља се ван снаге Рјешење о разрјешењу чла- Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна 2008. годинова Општинске изборне комисије Бијељина број: 01- не, д о н и ј е л а је
111-78/08 од 23. априла 2008. године (“Службени гласОДЛУКУ
ник општине Бијељина”, број: 12/08) због продужетка
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
мандата чланова Општинске изборне комисије Бијељина
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ
сходно измјенама и допунама Изборног закона Босне и
Херцеговине.
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
I

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

Овом Одлуком расписује се јавни оглас за
именовање чланова Општинске изборне комисије
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Бијељина.
У Општинску изборну комисију Бијељина именују
Број: 01-111-116/08
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
се три (3) члана.
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 06. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
Састав изборне комисије треба бити мултиетничан,
тако да одражава заступљеност конститутивних народа,
укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан за провођење избора оснива, водећи рачуHa основу члана 2.12. и 2.15. Изборног закона на о посљедњем попису становништва проведеном на
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: државном нивоу.
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
У састав Општинске изборне комисије настојати
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 и 33/08)), члана 17. став обезбиједити да број чланова мање заступљеног пола бу3. Изборног закона Републике Српске (“Службени глас- де најмање 1/3 од укупног броја чланова Комисије.
ник Републике Српске”, број: 34/02) и члана 35. СтаII
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Услови које кандидат мора испуњавати:
Бијељина на својој сједници одржаној дана 26. јуна 2008.
године, д о н и ј е л а је
ОПШТИ УСЛОВИ

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
1. РАЗРЈЕШАВА СЕ, због истека мандата, дужности члана Општинске изборне комисије Бијељина:
- ЦВИЈЕТА МИТРОВИЋ-СЕКУЛИЋ

•
•

Да је лице са правом гласа - лица старија од 18
година.
да је лице са одговарајућом стручном спремом
и искуством у спровођењу избора.

Кандидат не може бити лице:
1. које се не може кандидовати у смислу одредби

30. 06. 2008.
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чланова 1.6, 1.7. и 1.7а овог закона;

мати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем по2. које је члан највишег ивршно-политичког
ште,
на
адресу:
органа политичке странке или коалиције
Скупштина
општине Бијељина - Стручна служба
(предсједник, потпредсједник, генерални сеСкупштине
општине,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
кретар или члан извршног одбора или главног
бр.
1
са
назнаком
“Комисија
за именовање чланова Оподбора);
штинске изборне комисије”.
3. које је носилац изабраног мандата или
је члан извршног органа власти, осим у
ОБЈАВА ОГЛАСА
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4.
овог закона;
Јавни оглас ће се објавити у “Службеном гласнику
4. које је кандидат за изборе за било који ниво општине Бијељина”, “Семберским новинама”, “Служвласти; и
беном гласнику PC” и дневном листу “Глас Српске” од
5. којем је изречена казна за радњу која чијег дана објаве се рачуна рок за подношење пријаве.
представља тежу повреду изборних закона или
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
прописа за коју је лично одговорно, у последње
четири (4) године, рачунајући од дана
Број: 01-022-73/08
П Р Е Д С Ј Е Д НИК
правоснажности одлуке.
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 26. 06. 2008. године

Драган Ђурђевић, с. р.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
•
•

•

Да има пребивалиште у општини за коју се
именује Изборна комисија,
да има завршен правни факултет, односно
VII/1 степен стручне спреме, друштвеног
смјера или завршену вишу школу односно VI/1
степен стручне спреме друштвеног смјера,
да посједује искуство у провођењу избора.

Под искуством у провођењу избора подразумијева се:
а) чланство у изборној комисји,
б) чланство у бирачком одбору,
в) рад у стручним органима који су пружали помоћ
у провођењу избора и
г) објављивање стручних и научних радова из области избора.
МАНДАТ

Ha основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник PC”, број: 41/03), члана 2. Упутства о процедурама за именовање чланова Општинске изборне
комисије, Изборне комисије града Бања Лука, Изборне комисије града Мостара и Изборне комисије Брчко
Дистрикта БиХ и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. јуна 2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ТРИ
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

1. У Комисију за избор три члана Општинске изЧлановима Општинске изборне комисије мандат борне комисије Бијељина, именују се:
траје седам (7) година и тече од дана давања салганости Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
1) ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
на Одлуку о именовању Општинске изборне комисије
2) АМИРА ВОДЕНЧАРЕВИЋ
донијету од стране Скупштине општине.
3) МИХАЈЛО НЕСТОРОВИЋ
СТАТУТС
Чланови Општинске изборне комисије не заснивају
радни однос.
Чланови Општинске изборне комисије имају право
на сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са Одлуком о висини накнада за рад чланова Општинске изборне комисије Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 9/08).
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања у дневном листу “Глас Срспке”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-

4)

ВЕСНА ДРАЕИЋ

5)

БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ

2. Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима
у Републици Српској размотри пријаве приспјеле на
конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који
испуњавају критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне информације о кандидатима, објави
интервјуе и након тога предложи ранг листе са кандидатима као и предлог акта за именовање три члана Општинске изборне комисије Бијељина на разматрање и
доношење акта за избор и именовање.
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-114/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

30. 06. 2008.

не, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОЕ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА
“ДВОРОВИ” ДВОРОВИ
1. За чланове Управног одбора Јавне установе
Бања “Дворови” Дворови, именују се:

Ha основу члана 12. Закона о министарским, влади1) СЛАВКО БАШИЋ
ним и другим именовањима Републике Српске (“Служ2) СТОЈАНКА НИКОЛИЋ
бени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и члана 9.
3) ДРАГАН СПАСОЈЕВИЋ
Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
4) ВЛАЈКО ЛУКИЋ
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник
5) МИЛИВОЈЕ РИКИЋ
општине Бијељина”, број: 5/03), члана 8. став 2. Одлуке
о организовању Јавне установе Бања “Дворови” Дворо2. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да вави (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 2/94 и
жи Рјешење број: 01-111-82/08 од 23. априла 2008. годи4/08) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службене (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 12/08).
ни гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
а након разматрања Извјештаја Комисије за избор ди3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
ректора и чланова Управног одбора ЈУ Бања “Дворови”
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Дворови, Скупштина општине Бијељина на сједници
одржаној дана 26. јуна 2008. године, д о н и ј е л а је
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ БАЊА “ДВОРОВИ” ДВОРОВИ
1. СВЕТИСЛАВ ЛОПАНДИЋ, професор физичке
културе из Дворова, именује се за директора Јавне установе Бања “Дворови” Дворови.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-113/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Број: 01-111-112/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Ha основу члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03),
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05) и члана 8. Одлуке
о утврђивању критеријума за избор и именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/03), а након разматрања
Извјештаја Комисије за избор чланова Управног одбора СКУД “Семберија” Бијељина, Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна 2008. године, д о н и ј е л а је

Ha основу члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
РЈЕШЕЊЕ
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03),
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласОДБОРА СКУД “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
ник општине Бијељина”, број: 5/05), члана 8. Одлуке о
утврђивању критеријума за избор и именовање орга1. За чланове Управног одбора СКУД “Семберија”
на у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Бијељина, именују се:
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/03), члана 8. став 2. Одлуке о
1) РАШИНАЦ ВЕРА
организовању Јавне установе Бања “Дворови” Дворо2) ТРИФКОВИЋ СЛОБОДАН
ви (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 2/94
3) ГЛИШИЋ СВЕТЛАНА
и 4/08), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор директора и чланова Управног одбора Јавне уста2. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да ванове Бања “Дворови” Дворови, Скупштина општине
жи Рјешење број: 01-111-86/08 од 23. априла 2008. годиБијељина на сједници одржаној дана 26. јуна 2008. године (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 12/08).

30. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-111/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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1. Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора ЈИП “Семберија и Мајевица” у Бијељини, због
укидања представника из реда запослених по Закону о
систему јавних служби:
1)

ВЕРИЦА ЗЕЛЕНОВИЋ

2) ДРАГИЦА ТОДИЋ и
3) ДИМИТРИЈЕ ИВКОВИЋ, због истека мандата

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
Ha основу члана 24. Закона о систему јавних служдоношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику
би (“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07)
општине
Бијељина”.
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), СкупСКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
штина општине Бијељина на сједници одржаној дана 26.
јуна 2008. године, д о н и ј е л а је
Број: 01-111-108/08
П Р Е Д С Ј Е Д НИК

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОЕ
ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И
ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА “СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА” У БИЈЕЉИНИ
1. Разрјешавају се дужности чланова Надзорног
одбора ЈИП “Семберија и Мајевица” у Бијељини :
1)

СТОЈАДИН КНЕЖЕВИЋ

2)

НАДА МАТИЋ

3)

МЕРИМА ЋУРТИЋ

због укидања Надзорног одбора као органа
управљања по Закону о систему јавних служби (“Службени гласник PC”, број: 68/07).
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-110/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и члана
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна
2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И
ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА “СЕМБЕРИЈА
И МАЈЕВИЦА” У БИЈЕЉИНИ
1. За вршиоца дужности члана Управног одбора
ЈИП “Семберија и Мајевица” у Бијељини, именује се
- СИМО БОЖИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Ha основу члана 16. а у вези са чланом 24. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 26. јуна 2008. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И
ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА “СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА” У БИЈЕЉИНИ

Број: 01-111-109/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

Ha основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), члана 9.
Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/03) и члана 35. Стату-
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Службени гласник Општине Бијељина

та општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на својој сједници одржаној дана 26. јуна 2008.
године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА”
У БИЈЕЉИНИ
1. У Комисију за избор члана Управног одбора
ЈИП “Семберија и Мајевица” у Бијељини, именују се:
1)

ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ

2) АМИРА ВОДЕНЧАРЕВИЋ
3)

МИХАЈЛО НЕСТОРОВИЋ

4)

ВЕСНА ДРАГИЋ

5)

БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ

30. 06. 2008.
II ОПИСПОСЛОВА

1. Управни одбор
Управни одбор доноси Статут предузећа, усваја
програме рада и планове развоја, извјештаје о пословању
и годишњи обрачун, усваја друге опште акте и одлучује
о коришћењу средстава у складу са законом и врши и
друге послове утврђене општим актима предузећа и Одлуком о оснивању.
III МАНДАТ
Члан Управног одбора именује се на период до истека мандата садашњег сазива Управног одбора
IV СТАТУС
1. Актом о именовању члан Управног одбора не заснива радни однос.
Члан Управног одбора остварује право на накнаду у складу са актима ЈИП “Семберија и Мајевица”
Бијељина.

V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
2. Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Општи услови за кандидате из тачке I су:
у Републици Српској размотри пријаве приспјеле на
•
да су старији од 18 година,
конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који
•
да нису отпуштани из државне службе на
испуњавају критеријуме за именовање, по потреби
основу дисциплинске мјере на било ком нивоу
припреми додатне информације о кандидатима, обави
власти у БиХ или Ентитета, у периоду од три
интервјуе и након тога предложи ранг листу са кандигодине прије објављивања конкурса,
датима као и предлог акта за именовање члана Управ•
да не служе казну изречену од стране
ног одбора ЈИП “Семберија и Мјаевица у Бијељини, на
Међународног суда за бившу Југославију и да
разматрање и доношење акта за именовање.
нису под оптужбом тог Суда а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом,
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
•
да се против кандидата не води кривични пообјавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина.”
ступак,
•
да кандидат није осуђиван за кривична
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
дјела која га чине неподобним за вршење
дужности.
Број: 01-111-106/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ
ЗА КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидате за Управни одбор су:
•
висока (VII степен) или виша (VI степен) или
ССС,
Ha основу члана 8. Закона о министарским, влади•
познавање проблематике из дјелатности којом
ним и другим именовањима Републике Српске (“Служсе бави правни субјект,
бени гласник PC”, број: 41/03) и члана 4. и 5. Одлуке о
•
познавање садржаја и начина рада органа
утврђивању критеријума за избор и именовања органа у
управљања,
јавним предузећима и установама чији је оснивач Скуп•
доказани резултати рада на ранијим пословиштина општине Бијељина (“Службени гласник општима.
не Бијељина”, број 5/03), Скупштина општине Бијељина,
расписује
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I Једног члана Управног одбора
ЈИП “Семберија и Мајевица” Бијељина

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске и Законом о сукобу интереса у институцијама БиХ.

30. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Кандидати не могу бити лица која су на функцији
у политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
•

•
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Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 26. јуна 2008. године, д о н и ј е л а је

ПРОГРАМ
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА
ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ
ВОДНИХ НАКНАДА

биографију о кретању у служби, овјерену
копију дипломе, овјерену копију личне карте, доказ о радном стажу, увјерење да се не
1.УВОД
води кривичан поступак, овјерену изјаву о
Воде су добро од општег интереса, стога се
испуњавању општих услова из алинеје 2. и 3.
овој
проблематици
посвећује посебна пажња у циљу
тачке V конкурса, потписану и од надлежниг
спречавања
деградације
воде, постизања одрживог
органа овјерену изјаву о непостојању сукоба
коришћења вода, осигурања правичног приступа водама,
интереса,
пружања заштите акватичних, полуакватичних и копнеувјерење да кандидат није осуђиван - канди- них екосистема, организовања одбране од поплава, као
дати који су рођени ван подручја Републике и предузимања осталих радњи везано за рационално и
Српске, лично ће доставити увјерење. За кан- економично кориштење вода.
дидате рођене у Републици Српској, а који уђу
у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити
Кориштење вода подразумјева и плаћање накнада
службеним путем од надлежног Центра јавне за захватање површинских и подземних вода, а јединица
безбједности.
за обрачун накнада је један метар кубни. Средства за

обављање послова и задатака као и функционисање и
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор одржавање некретнина и водних објеката од општег
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће канди- значаја очување вриједности изграђених водних објеката
и система, предузимање мјера јавног инвестирања и кадати бити благовремено обавијештени.
питална изградња водних објеката обезбјеђују се између
осталог
и из посебних водних накнада, прихода на осноIX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
ву закупа јавног водног добра, буџета Републике Српске,
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана јединице локалне самоуправе и донација.
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узиПосебне водне накнаде представљају приход наомати у разматрање.
снову:
а) Накнада за захватање и кориштење воде и то: за
Пријаве се могу подносити лично или путем попиће и јавно водоснадбијевање, кориштење минеште, на адресу:
ралних вода за флаширање, кориштење воде за
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
наводњавање, узгој рибе у кавезима, употреба воСкупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
де за индустријске и сличне процесе, употреба
број 1 са назнаком “Комисији за избор”.
воде за друге намјене за људску употребу.
б) Накнаде за производњу електричне енергије.
X ОБЈАВА КОНКУРСА
в) Накнада за заштиту вода и то: накнада које
плаћају власници транспортних средстава која
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном гласкористе нафту, накнада за испуштање отпадних
нику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.
вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу
вјештачких ђубрива.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
г) Накнада за вађење материјала из водотокова.
д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада за заБрој: 01-111-107/08
П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
штиту од вода пољопривредног, грађевинског и
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
шумског земљишта, накнада за заштиту од вода
Датум, 26. 06. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
стамбених, пословних и других објеката.
3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ
ВОДНИХ НАКНАДА

Ha основу члана 195. став 3. Закона о водама
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06) и
Приходи прикупљени на основу посебних водних
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени глас- накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице
ник општине Бијељина”, број: 05/05, 06/05 и 06/06), локалне самоуправе и могу се користити за стручно-
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Службени гласник Општине Бијељина

30. 06. 2008.

I
техничке послове односно: израду привремених планова управљања водама, припрему планова управљања воПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
дама, спровођење праћења стања вода, успостављање
бројем:
ДД - 10/08
и рад Информационог система, одржавање објеката у
власништву јединица локалне самоуправе, спровођење
II
превентивних активности у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних предузећа за воде, трошкове
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
изградње водних објеката и система.
вршиће се јавна набавка радова:
Сходно горе наведеном приходи прикупљени на
основу посебних водних накнада намјенски ће се користити за :
а) Пренос, постављање и довођење у функцију
старог моста са локације код МУП-а на нову
локацију на каналу Дашница�����������60.000,00 KM
б) Изградња моста на ријеци Тавна (димензија 10x5
метара) ���������������������������������������������100.000,00 KM
в) Санација баре у МЗ Велино село и Бродац
�����������������������������������������������������������100.000,00 KM
г) Пројекат за каскаду на каналу
Дашница���������������������������������������������30.000,00 KM
д) Секундарна и терцијална каналска мрежа
на комасационом подручју Бијељина IV,
Секундарни канал Ј-1 �����������������������50.000,00 KM
ђ) Чишћење канала «Пачић»�����������������40.000,00 KM
е) Чишћење корита ријеке Јања у Јањи40.000,00 KM
ж) Мост на рјечици Лукавац�����������������30.000,00 KM
з) Санација баре
Д. Црњелово - Вруља �����������������������30.000,00 KM

Извођење радова на реконструкцији и санацији домова културе у Модрану, Поповима и Балатуну
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за реализацију јавне набавке је 81.000,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Реконструкција културних установа, број потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 20. 08.2008.године, а крајњи рок
завршеткаје 31.10.2008.roдине.
VI

4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА

Критеријуми који ће се примјењивати при избору
Средства прикупљена у буџет општине на име по- најповољнијег понуђача су:
себних водних накнада су намјенска и могу се користити
на начин прописан Законом о водама и овим Програмом.
1. Понуђена цијена ��������������������������������������80 бодова
Надзор и координацију над спровођењем овог
2. Рок извођења радова������������������������������� 10 бодова
Програма и намјенским трошењем новца од посебних
3. Начин плаћања �����������������������������������������10 бодова
водних накнада вршиће Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежVII
но Одјељење.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-80/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

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

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -10/08

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-168/08
Бијељина,
Датум, 20. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )

30. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -15/07
I
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Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 15/07

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА бр. ОП -10/08

II

I

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под редним
бројем: ОП - 10/08
II

Извођење радова на изградњи подручне школе у
Драгаљевцу Доњем - Бијељина

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће
се јавна набавка роба: Набавка новог канцеларијског
III
намјештаја за потребе Административне службе општиПредвиђени максимални износ НЕТО сред- не Бијељина
става за реализацију јавне набавке је 128.205,13 KM,
III
односно БРУТО 150.000,00 KM.
Предвиђени максимални износ БРУТО средстаБуџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска ва за реализацију јавне набавке је 20.000,00 KM.
средства је: Инвестиције у образовању, број потрошачке
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
јединице: 0005210, економски код: 615 200.
средства је: Набавка опреме за Административну службу и Скупштину, број потрошачке јединице: 0005240,
IV
економски код: 821 300.
За предметну јавну набавку спровешће се ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
V
Предвиђени
почетак
реализације
уговора
има се обавити најкасније од 15.08.2007.године, а крајњи рок завршетка је 90 дана од дана увођења
извођача у посао.
VI

IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев са додатним објављивањем обавјештења
о набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.08. 2008.године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2008.године.

Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:
1. Понуђена цијена ��������������������������������������80 бодова
2. Рок извођења радова��������������������������������10 бодова
3. Начин плаћања �����������������������������������������10 бодова

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

VII

VII

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

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

VIII

VIII

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: 02-404-174/08
Бијељина,
Датум, 23. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VI

Број: 02-404-176/08
Бијељина,
Датум, 23. 06. 2008. године

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

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД-н -04/08

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр.СКП- 34 (ц1, лот 34)-а1/07

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД -н- 04/08
II

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП- 34(ц1, лот 34)-а1/07

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова: Извођење радова на
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне посанацији и реконструкцији Дома културе и канцеларије слове, вршиће се јавна набавка радова:
МЗ у Средњој Чађавици- Бијељина
Извођење вишка радова на асфалтирању улице
III
Браће Благојевић у МЗ „Јања”, дужине 300 м1 Анекс I
Уговора
бр.02-404-187/07- лот 34 од 15.11.2007. године
Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30.769,24 KM односно
БРУТО 36.000,00 KM.

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска за реализацију јавне набавке је 15.961,38 KM.
средства је: Реконструкција културних установа, број потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 614.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у воIV
доводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
За предметну јавну набавку спровешће се конку- 0005170, економски код: 821 600.
рентски захтјев без објављивања обавјештења о набавци.

IV

V

За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГОКрајњи рок за завршетак радова је 30 календар- ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења.
ских дана од дана потписивања уговора.
V
VI

Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити
у року од 15 дана од дана потписивања уговора.
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
VI
задовољавајуће понуде.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
VII
формирати доношењем посебног рјешења.
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-180/08
Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-179/08
Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

30. 06. 2008.
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Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр.СКП- 34(ц1,лот 40)-а1/07

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр.СКП- 34-3-а1/07

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП- 34(ц1, лот 40)-а1/07

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП- 34-3-а1/07
II

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне поЗа потребе Одјељења за стамбено-комуналне по- слове, вршиће се јавна набавка радова:
слове, вршиће се јавна набавка радова:
Извођење вишка радова на реконструкцијиИзвођење вишка радова на асфалтирању некатего- асфалтирању дијела улице Косовска у МЗ ”Јања”, поред
рисаног пута у МЗ „Црњелово Горње”, засеок Вучковићи, ријеке Јања, дужине 395 м1 Анекс I Уговора бр. 02-404дужине 1330 м1 Анекс I Уговора бр.02-404-187/07- лот 286/07 од 04. 02. 2008. године
40 од 15.11.2007.године
III
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава зареализацију јавне набавке је 8.839,02 KM.
за реализацију јавне набавке је 30.157,95 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства
је: Изградња путне мреже и инвестиције у воБуџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
доводну
и електро мрежу, број потрошачке јединице:
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице: 0005170 , економски код: 821 600.
0005170 , економски код: 821 600.
IV
IV
За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГОВАРАЧКИ
ПОСТУПАК без објављивања обавјештења.
За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења.
V
V
Предвиђени почетак реализације уговора има
Предвиђени почетак реализације уговора има се се обавити најкасније у року од 15 дана од дана
обавити у року од 15 дана од дана потписивања уговора. потписивања уговора.
VI

VI

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

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

VII

VII

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: 02-404-178/08
Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Број: 02-404-177/08
Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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30. 06. 2008.

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

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА
бр.СКП- 34 (ц1, лот 2)-а1/07

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. СКП -н-04-п2/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП- 34(ц1, лот 2)-а1/07

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП - н-04-п2/08

II

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне поЗа потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове, вршиће се јавна набавка радова:
слове, вршиће се јавна набавка радова:
Одводња површинских вода у ул. Српске
Извођење вишка радова на асфалтирању дијела добровољачке гарде у Бијељини
улице Душана Радовића у МЗ „Вељко Лукић Курјак”,
III
дужине 865 м1 Анекс I Уговора бр.02-404-187/07- лот 2
од 16.11.2007.године
Предвиђени максимални износ БРУТО средстаIII
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 21.548,96 KM.

ва за реализацију јавне набавке је 27.500,00 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170, економски код: 613 300.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
IV
средства је: Изградња путне мреже и инвестиције у водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице:
За предметну јавну набавку спровешће се
0005170 , економски код: 821 600.
конкурентски захтјев са додатним објављивањем
обавјештења о набавци.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити у року од 15 дана од дана потписивања уговора.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-181/08
Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније 30 дана од дана закључивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача биће исказани у посебном
дијелу тендерске документације.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-173/08
Бијељина,
Датум, 23. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

30. 06. 2008.
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VIII
Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. ЗакоОва Одлука ступа на снагу даном доношења, а
на о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласобјавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
ник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06 )
и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :
Број: 02-404-175/08
НАЧЕЛНИК

ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. ДД -17-п1/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 17-п1/08
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на изградњи топле везе између
постојећих објеката у кругу ОШ ”Свети Сава” у
Црњелову- Бијељина-I фаза, груби грађевински радови
III
Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
за реализацију јавне набавке је 96.000,00 KM, односно
БРУТО 112.320,00 KM.

Бијељина,
Датум, 23. 06. 2008. године

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( “Сл.
гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и
70/06 ) и 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
бр. ДД -19-п1/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 19-п1/08
II

За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска вршиће се јавна набавка радова:
средства је: Инвестиције у образовању , број потрошачке јединице: 0005210, економски код: 615 200.
Извођење радова на реконструкцији и санацији
школске сале и вањских мокрих чворова у кругу ОШ
IV
„Петар Кочић” у Броцу-Бијељина
За предметну јавну набавку спровешће се
III
поновљени ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
Предвиђени максимални износ НЕТО средстава
V
за реализацију јавне набавке је 42.735,05 KM, односно
Предвиђени почетак реализације уговора има се БРУТО 50.000,00 KM.
обавити најкасније од 15.08.2008.године, а крајњи рок
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
завршетка је 01.10.2008.године.
средства је: Инвестиције у образовању , број потрошачVI
ке јединице: 0005210, економски код: 615 200.
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:
1. Понуђена цијена ��������������������������������������80 бодова
2. Рокизвођења ���������������������������������������������10 бодова
3. Начин плаћања �����������������������������������������10 бодова
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

IV
За предметну јавну набавку
поновљени конкурентски захтјев
објављивањем обавјештења о набавци.

спровешће се
са додатним

V
Предвиђени
почетак
реализације
уговора
има се обавити најкасније од 15.07.2008.године,
а крајњи рок завршеткаје 15.09.2008.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избо-
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ру најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-182/08
Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

30. 06. 2008.
III

Ha основу извршеног врједновања оцјењено је да
је најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор
АД “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “- Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од:
5.624,12 KM
IV
Против ове одлуке сваки од понуђача има право да
поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупраобјавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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: 02-404-148/08
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник оп- Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године
Мићо Мићић с. р.
штине доноси:

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-н-11/08.
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци, а која се односи на набавку радова: Измјештање
водомјерног шахта ван трупа пута нове саобраћајнице у
кругу касарне Војводе Степе у Бијељини”, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. АД “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Бијељина
2. ДОО “БУК ПРОМЕТ “ Бијељина
3. ДОО “ИНСТЕЛ “ 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.
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :

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

II

У поступку јавне набавке путем конкурентског
Након разматрања приспјелих понуда установљено захтјева без додатног објављивања обавјештења о наје да све понуде испуњавају услове предвиђене тен- бавци, а која се односи на набавку радова: “Извођење
дерском документацијом, те је на основу наведеног молерско-фарбарских радова на домовима културе и чикритеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће таоницама гдје је потребно извршити мање инвестиције:
Горњи Магнојевић, Љељенча, Пиперци, Вршани, Суво
понуде извршено вредновање на следећи начин:
Поље, Велика Обарска, Нови, Горње Црњелово, Доњи
Драгаљевац, Доња Буковица, Љесковац и Чентићи”, поАД “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 5.624,12
нуде су доставили следећи понуђачи:
1.
Бијељина
KM
2.
3.

ДОО “ИНСТЕЛ” Бијељина

6.061,40
KM

1. DOO “SINTEX ZDR” Бијељина

ДОО “БУК ПРОМЕТ” Бијељина

6.356,73
KM

3. ДОО “БУК ПРОМЕТ” Бијељина

2. ДОО “АББ” Бијељина

30. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
II

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање на следећи начин:
1. DOO “SINTEX ZDR” Бијељина

19.314,79 KM

2.

ДОО “АББ “ Бијељина

20.942,73 KM

3.

ДОО “БУК ПРОМЕТ“
Бијељина

21.130,01 KM

III
Ha основу извршеног врједновања оцјењено је даје
најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор
DOO ”SINTEX ZDR’’ - Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 19.314,79 KM
IV
Против ове одлуке сваки од понуђача има право да
поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”

радова на реконструкцији и адаптацији здравствене амбуланте у амбуланту породичне медицине”, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО “ПРИЗМА” Бијељина
2. ДОО “БУК ПРОМЕТ“ Бијељина
3. ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“ Доња Триова
4. ДОО “АББ” Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су понуђачи ДОО “Бук промет” и ДОО “АББ” доставили потребну документацију, док ДОО “Призма” и ДОО” Зидар Живановић” не испуњавају услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање на следећи
начин:
1.

ДОО “БУК ПРОМЕТ” Бијељина

59.852,02 KM

2.

ДОО “АББ” Бијељина

75.684,18 KM

III
Ha основу извршеног врједновања оцјењено је да
је најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор
ДОО “БУК ПРОМЕТ” - Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од:
59.852,02 KM

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-151/08
Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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IV
Против ове одлуке сваки од понуђача има право да
поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра- се изјавити и на записник код овог органа.
ви (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. ЗаV
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. ПраОва Одлука ступа на снагу даном доношења, а
вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“СЛ.
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ДД-39/08.

Број: 02-404-158/08
Бијељина,
Датум, 30. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 38.
У поступку јавне набавке путем конкурентског Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о на- 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. Прабавци, а која се односи на набавку радова: “Извођење вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
I
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30. 06. 2008.

гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник оп- објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
штине д о н о с и :
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број ДЦ-40/08.

Број: 02-404-159/08
Бијељина,
Датум, 30. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101 /04 и 42/05), чллана 38.
У поступку јавне набавке путем конкурентског Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
захтјева са додатцим објављивањем обавјештења о на- 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. Прабавци, а која се односи на набавку радова: “Извођење ра- вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
дова на реконструкцији и адаптацији дијела Дома култу- гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник опре у амбуланту породичне медицине у Горњој Чаћавици“, штине д о н о с и :
понуде су доставили следећи понуђачи:
I

1. ДОО “ПРИЗМА” Бијељина
2. ДОО “БУК ПРОМЕТ “ Бијељина
3. ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ “ Бијељина
II

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА у поступку
јавне набавке број БиЗ-03-5-а2/08.

I
Након разматрања приспјелих понуда установљено
У поступку јавне набавке путем преговарачког поје да све понуде испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног ступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће се односи на набавку радова :”Извођење непредвиђених
и вишкова радова и утврђивање коначног рока за заврпонуде извршено вредновање на следећи начин:
шетак вањског уређења око стамбеног објекта типа Б-10
у Јањи “, понуду је доставио следећи понуђач:
ДОО “БУК ПРОМЕТ “
1. Д.О.О “ ПГП Градитељ” Бијељина
1.
59.935,08 KM
Бијељииа
II
ДОО “ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ “
67.385,47 KM
2.
Након разматрања приспјеле понуде установљено
Бијељина
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума
ДОО “ПРИЗМА”
3.
74.614,80 KM - најнижа цијена технички задовољавајуће понуде изБијељина
вршено вредновање, и оцјењено да је најповољнији
понуђач:
III
ДОО “ПГП Градитељ” -Бијељина,
Ha основу извршеног врједновања оцјењено је да
са понуђеном цијсном у износу од:
је најповољнији понуђач са којим ће се закључити уго7.634,80 KM
вор
III
ДОО “БУК ПРОМЕТ “ Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од:
59.935,08 KM
IV
Против ове одлуке сваки од понуђача има право да
поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема
исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-167/08
Бијељина,
Датум, 30. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

30. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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V
Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. ЗаОва Одлука ступа на снагу даном доношења, а
кона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број:
објавиће
се у “Службеном гласнику општине Бијељина”
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.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и :
Број: 02-404-163/08
НАЧЕЛНИК

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА
у поступку јавне набавке број ОП-н-01/08.

Бијељина,
Датум, 30. 06. 2008. године

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 72. Закона о лаокалној самоуправи (“Сл.гласник PC”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. ЗаI
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. ПраУ поступку јавне набавке путем конкурентског
вилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о нагласник
општине
Бијељина”, број: 01/07), Начелник опбавци, а која се односи на набавку радова:
штине д о н о с и:
“Извођење радова на реконструкцији и санацији
Трга Краља Петра I Карађорђевића у Бијељини, испред зграде општине Бијељина “, понуде су доставили
следећи понуђачи:

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр.ДД-03-п1/08

1. ДОО ‘Бук промет” Бијељина

I

2. АД “Бијељина пут” Бијељина

Обуставља се конкурентски поступак са додатним
објављивањем обавјештења јавне набавке радова:

II

Санација централног гријања на објекту Дома кулНакон разматрања приспјелих понуда установљено
туре у Дворовима, из разлога што није приспјела ниједан
је да све понуде испуњавају услове предвиђене тенпонуда.
дерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума - најнижа цијена технички задовољавајуће
II
понуде извршено вредновање на следећи начин:
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ.
1.
АД “Бијељина пут” Бијељина
64.864,92 KM
III
2.

ДОО “Бук промет “ Бијељина

85.486,05 KM

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

III

IV

Ha основу извршеног врједновања оцјењено је да
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
је најповољнији понуђач са којим ће се закључити угообјавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
вор
АД “Бијељина пут “ Бијељина,
са понуђеном цијеиом у износу од:
64.864,92 KM

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-119/08
Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

IV
Против ове одлуке сваки од понуђача има право да
поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, а може
се изјавити и на записник код овог органа.

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
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Службени гласник Општине Бијељина

30. 06. 2008.

(“Сл. гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начел- вици Доњој јер се срушио десни обални носећи стуб и
ник општине д о н о с и:
мост је пао са те стране тако да санација предвиђена поменутом набавком не би дала резултате те се поступак
ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 1. тачка ц) Закона
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ о јавним набавкама БиХ.

УСЛУГА бр.СКП-01-п1/08
I

Обуставља се поновљени отворени поступак
јавне набавке услуга: Одржавање кишне канализације
у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања за 2008 годину, из разлога што није приспјела ниједан понуда.
II
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1. тачка б) подтачка 1. Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-141/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

III
Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача
има право да поднесе приговор овом органу у року од
пет дана од дана пријема исте
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-39/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласние општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06.), члана 10 Одлуке о оснивању Агенције за
развој малих и средњих предузећа општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 1/06), и
мишљења Административне службе општине БијељинаОдјељења за привреду и пољопривреду, број:02/13-1-231/08 од 25.06.2008. године, Начелник пштине
Бијељина, дана 26. јуна 2008. године, д о н и о је

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ ИСИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА РАЗВОЈ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. ПП- 04/08

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у
Агенцији за развој малих и средњих предузећа општине
Бијељина, број: 289/08, од 19.06..2008. године.

I

II

У поступку јавне набавке услуга:” Извођење радова на
санацији моста на ријеци Лукавац у Буковици Доњој”путем
конкурентског захтјева без додатног објављивања
обавјештења, након извршеног поступка вредновања а
на основу критеријума најнижа цијена оцјењено је да је
најповољнији понуђач ДОО „Бук промет”

Правилник из тачке I овог Рјешења налази се у
прилогу овог Рјешења и чини његов саставни дио.

II
Прије закључивања уговора дошло је до
погоршања стања моста на ријеци Лукавици у Буко-

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-023-7/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

30. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 51 Статута општине Бијељина (
Службени гласник општине Бијељина 5/5 и 6/6 ), начелник општине Бијељина д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању руководиоца пројекта за
реконструкцију стамбених јединица
I
За руководиоца пројекта за реконструкцију стамбених јединица , именује се :
Драган Божић - шеф одсјека за хуманитарне
дјелатности и невладине организације.
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1. ЗОРИЦА ТЕШАНОВИЋ,
представник Административне службе
општине Бијељина
2. РАДО КРСТИЋ,
представник Одбора РВИ
3. ЗДРАВКО ЦРНОГОРАЦ,
представник Одбора РВИ
4. ДЕСИМИР МАКИТАН,
представник породица погинулих бораца
5. ДОБРИНКА ТРИФКОВИЋ,
представник породица погинулих бораца

II

II

Задаци руководиоца пројекта су :
• извјештавање Регионалног центра Тузла о
реализацији пројекта,
• кординација рада,
• контрола извођења радова,
• сарадња са Комисијом за реконструкцију стамбених јединица,
• остали послови у складу са Упутством и
смјерницама.

Задатак Комисије је да проведе поступак избора
корисника бањско-климатске рехабилитације у 2008. години. у складу са Пројектом бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и
Јавним пзивом за подношење захтјева ради упућивања у
бањско-климатске здравствене установе.
III

III

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-233/08
Бијељина,
Датум, 26. 06. 2008. године

Број: 02-563-308/08
Бијељина,
Датум, 25. 06. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”:број:5/05,6/05и
6/06.), Пројекта бањске рехабилитације ратних војних
инвалида и чланова породица погинулих бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за
2008. годину и Јавног позива за подношење захтјева ради упућивања у бањско-климатске здравствене установе,
број: 16-03/1/5911/3/08 од 14.05.2008. године, Начелник
општине Бијељина, дана 14. маја 2008. године д о н и о
је следеће

Ha основу члана 47. став 2. алинеја 4. Пословника Скупштине општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 7/05 и 19/07) и члана 12. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавног
информативног и издавачког предузећа “Семберија и
Мајевица” у Бијељини (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 4/08), Комисија за прописе Скупштине
општине Бијељина на сједници одржаној дана 25. јуна
2008. године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о
оснивању Јавног информативног и издавачког предузећа
“Семберија и Мајевица” у Бијељини (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/93, 7/93 и 4/08).

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног информативног и издавачког предузећа “Семберија и
Мајевица” у Бијељини чине: Одлука о оснивању Јавног
информативног и издавачког предузећа “Семберија и
Мајевица” у Бијељини (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/93), Одлука о допунама Одлуке о
I
оснивању Јавног информативног и издавачког предузећа
Формира се Комисије за избор корисника “Семберија и Мајевица” у Бијељини (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 7/93) и Одлука о измјенама
бањско-климатске рехабилитације у саставу:
и допунама Одлуке о оснивању Јавног информатив-

РЈЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА БАЊСКО-КЛИМАТСКЕ
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
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Службени гласник Општине Бијељина

30. 06. 2008.

Члан 9.
ног и издавачког предузећа “Семберија и Мајевица” у
Бијељини (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
Јавно гласило ЈИП “Семберија и Мајевица” дуж4/08), у којима је означен дан ступања на снагу ових одно
је
да информише јавност о појавама, збивањима
лука.
и догађајима из свих области живота, да доприноси
разматрању питања од интереса за грађане, да објављује
ОДЛУКA
мишљења грађана, органа и организација о тим
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ
питањима.

И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
“СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА” У БИЈЕЉИНИ
(пречишћен текст)

Члан 10.

Информативни лист “Семберске новине” је независан, отворен и доступан, под једнаким условима, свим
грађанима, односно удружењима, савезима, политичким
Ради остваривања права грађана на информисање и привредним организацијама, удружењима и невладии
задовољавање њихових културних, образовних и ним организацијама који су регистровани у складу са задругих потреба, оснива се Јавно информативно и изда- коном.
вачко предузеће “Семберија и Мајевица” у Бијељини (у
Члан 11.
даљем тексту: ЈИП “Семберија и Мајевица”).
Члан 1.

Текстови и садржаји у информативном листу “Семберске новине” објављују се на српском
Оснивач ЈИП “Семберија и Мајевица” је: Скуп- језику, ијекавског изговора, уз равноправно коришћење
штина општине Бијељина, са сједиштем у Улици Трг ћириличног и латиничног писма.
Краља Петра I Карађорђевића број 1 у Бијељини.
Члан 12.
Члан 3.
Информативни лист “Семберске новине” излази
Предузеће које се оснива пословаће под називом седмично - четвртком.
Јавно информативно и издавачко предузеће “Семберија
Члан 13.
и Мајевица” Бијељина.
Члан 2.

Члан 4.
Сједиште ЈИП “Семберија и Мајевица” Бијељина
је у Улици Атинска 2/А у Бијељини.
Члан 5.
Основна дјелатност Предузећа је:
•
новинско - издавачка дјелатност и
•
маркетиншки и прометни послови.
Члан 6.
У оквиру основне дјелатности ЈИП “Семберија и
Мајевица” оснивач оснива јавно гласило :
•
информативни лист “Семберске новине”.

ЈИП “Семберија и Мајевица” је јавно предузеће од
општинског значаја у државној својини.
Додатна улагања правних и физичких лица, као и
начин улагања, остваривања права по основу улагања
регулисаће се Статутом предузећа и посебним уговором
у складу са концепцијом развоја.
Члан 14.
Средства за оснивање ЈИП “Семберија и Мајевица”
чине основна и обртна средства којима располаже досадашњи РНИРО “Бијељина” са стањем на дан
31.12.1992. године, a према приложеној спецификацији.
Члан 15.

Члан 7.

Основна дјелатност ЈИП “Семберија и Мајевица”
финансира
се из средстава које обезбјеђује ЈИП
ЈИП “Семберија и Мајевица” се бави другим
дјелатностима које доприносе обогаћивању новинско- “Семберија и Мајевица” и средства која намјенски
издавачке дјелатности и увећава материјалне основе за издвоји оснивач.
развој основне дјелатности.
ЈИП “Семберија и Мајевица” обезбјеђује средства из:
Члан 8.
•
продаје листа,
ЈИП “Семберија и Мајевица” се обавезује да
уређивачком политиком доприноси објективном и истинитом информисању свих грађана, афирмисању истинских вриједности свих народа и припадника националних мањина који живе на подручју општине Бијељина,
афирмацији демократских вриједности савременог
друштва.

•

средстава остварених на основу маркетиншког
оглашавања,

•

средстава остварених од донаторских и спонзорских прилога,

•

средстава остварених обављањем других
дјелатности.

30. 06. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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Члан 16.
Оснивач, на основу програма развоја ЈИП
“Семберија и Мајевица” обезбјеђује дио средстава из
буџета за:
•
финансирање штампања информативног листа
“Семберске новине”,
•

Функција директора је одвојена од функције главног и одговорног уредника.
Члан 19.
Управни одбор Јавног предузећа састоји од пет
чланова.

инвестиционог одржавања кључног и фраструктурног објекта значајног за нормално
Управни одбор именује и разрјешава оснивач.
функционисање Редакције “Семберских новина” и радника запослених у ЈИП “Семберија и
Управни одбор обавља послове у складу са закоМајевица”.
ном и Статутом Предузећа.
Члан 17.

Члан 20.

Посебан интерес оснивач обезбјеђује:
•
давањем сагласности на Статут ЈИП “Сембе
рија и Мајевица” Бијељина,
•
давањем сагласности на планове развоја ЈИП
“Семберија и Мајевица”, мјере за њихову
реализацију и на извјештаје о њиховој реализа
цији,
•
давањем сагласности на одлуке о именовању
главног и одговорног уредника информативног листа “Семберске новине”.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног информативно-издавачког
предузећа “Бијељина” у Бијељини (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 10/90,2/91,3/91,4/91 и 1/92).
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