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БРОЈ 34/2008

I
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“. број: 101/04,
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општи42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
не
Бијељина
за 2009. годину, Епархији Зворничко(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05,
Тузланској,
у
укупном
износу од 170.737,85 КМ, за по6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
требе
вањског
уређења
око објекта Саборне цркве у
одржаној дана 1. децембра 2008. године, д о н и ј е л а је
Бијељини.

ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЈП “ГРАДСКА ТОПЛАНА”
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине
Бијељина за 2008. годину, ЈП “ГРАДСКА ТОПЛАНА”
Бијељина, у укупном износу од 30.000,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове Одлуке обезбједиће се из
буџетских резерви општине Бијељина за 2008. годину.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-132/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

На 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 1. децембра 2008. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА Епархија Зворничко-Тузланска

II
Средства из члана I ове Одлуке обезбједиће се
из буџета општине Бијељина за 2009. годину са ставке “Капиталне помоћи појединцима и непрофитним
организацијама”, економски код 615200.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-133/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 1. децембра 2008.
године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ЦЈБ БИЈЕЉИНА - ПОЛИЦИЈСКОЈ
СТАНИЦИ БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком додјељује се Центру јавне
безбједности Бијељина, Полициској станици Бијељина
на коришћење пословни простор површине 72,50 м2,
који се налази у објекту Дома културе Дворови , означеног као к.ч. број 479/1, К.О. Дворови, уписаног у Лист
непокретности број 175, и ЗК извадак број 292, К.О.
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Дворови, на ком је општина Бијељина уписана са правом располагања и коришћења са дијелом 1/1.
II
Додјела на коришћење некретнине - пословног
простора из тачке I ове Одлуке врши се без накнаде.
Некретнине из тачке I ове Одлуке користиће за
потребе Полицијске станице Бијељина у коме ће бити
смјештено подручно станично одјељење.
III
На основу ове Одлуке са Центром јавне
безбједности,
Полицијском
станицом
Бијељина
закључиће се Уговор о закупу, којим ће се регулисати
права и обавезе уговорних страна.

05. 12. 2008.

2007.
2. ИЗГРАДЊА УЛИЦА
А) КОВИЉУШЕ
- експропријација
- пројектовање и
изградња
Б) НАСТАВАК
РАЧАНСКЕ УЛ.
- пројектовање и
изградња
В) РЕКОНСТРУКЦИЈА
ПУТЕВА ПО ЗАКЉУЧКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
У БИЈЕСНИЦИ И
ЉЕЉЕНЧИ
Ј. ВОДОВОДНА МРЕЖА 2007 и
- изградња сјеверног
2008.
воденог прстена
- Бријесница и Љељенча

IV

1.860.000,00
291.075,83

838.000,00 1.129.075,83

382,00

589.656,09

98.298,75

42.587,73

1.440.391,09
33.804,30

590.038,09

140.886,08
1.830.000,00
109.460,74 1.549.851,83
246.343,87

280.148,17

II

Овлашћује се Начелник општине Бијељина, да на
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од даоснову ове Одлуке закључи Уговор о закупу на некрет- на објављивања у “Службеном гласнику општине
нинама из тачке I ове Одлуке.
Бијељина”.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-134/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-128/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

На основу члана 13, 17, 22, 29, 30. и 34. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06) и члана 35.
Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина опНа основу члана 51. став 1. и члана 57. став 1. Зако- штине Бијељина на сједници одржаној дана 1. децембра
на о задуживању дугу и гаранцијама Републике Спрске 2008. године, д о н и ј е л а је
(“Службени гласник Републике Српске”, број 30/07) и
на основу члана 35. став 1. алинеја 22. Статута општиОДЛУКУ
не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
број: 5/05,6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
на сједници одржаној дана 1. децембра 2008. године,
I
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ
ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
У Одлуци о кредитном задужењу општине
Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 17/06 и 16/08) тачка II мијења се
и гласи:
Износ средстава
Ред. Пројекти финансирања Вријеме
по годинама
Укупно
бр.
реализације
2007
2008
1. ЗАОБИЛАЗНИЦА
2.400.000,00
3.000.000,00
- експропријација
2007.
431.945,68 2.831.945,68
- пројекти
143.590,22 24.464,10 168.054,32

У Одлуци о грађевинском земљишту (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 13/07, 17/07 и 23/07)
члан 21. мијењасе и гласи:
“Накнада за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта и накнада за природне погодности градског грађевинског земљишта утврђују се
рјешењем о урбанистичкој сагласности.
Износ накнада из предходног става утврђује се по
јединици корисне површине објекта који ће се градити
(КМ/м2, а обрачунават ће у поступку издавања одобрења
за грађење, са даном подношења захтјева за издавање
одобрења за грађење.”
II
Члан 26. мијења се и гласи:
“Накнада за уређење градског

грађевинског

05. 12. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Број 34 - Страна 799

Члан 53.6.
земљишта обухвата стварне трошкове припремања
и опремања грађевинског земљишта, утврђује се
Контролу над овом Одлуком вршиће Одјељење за
рјешењем о урбанистичкој сагласности, а износ накнаинспекцијске
послове и Одсјек комуналне полиције.”
де по м2 обрачунава се у поступку издавања одобрења
за грађење, са даном подношења захтјева за издавање
III
одобрења за грађење, а плаћа се по јединици бруто корисне грађевинске површине објекта.”
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
III
Бијељина.”
Члан 64. мијења се и гласи:
“Одредбе ове Одлуке неће се примјењивати на
захтјеве за легализацију незаконито изграђених објеката
сходно Одлуци о статусу незаконито изграђених
објеката (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
6/03, 2/04, 1/05, 6/05 и 1/06) поднијети прије ступања на
снагу Одлуке о грађевинском земљишту у периоду од 1.
1. 2009. до 31. 12. 2009. године.”

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-130/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

На 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 комуОва Одлука ступа на снагу осмог дана од да- налним таксама (“Службени лист СР БиХ”, број: 21/77,
на објављивања у “Службеном гласнику општине 35/88 и 26/89), који се у смислу члана 12. Уставног закоБијељина”, а примјењиваће се од 1.1. 2009. године.
на за спровођење Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 21/92) примјењује
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
као закон Републике Српске и члана 35. алинеја 10. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Број: 01-022-131/08
П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 01. 12. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
Бијељина на сједници одржаној дана 1. децембра 2008.
године, д о н и ј е л а је
IV

На основу члана 24. и 69. Закона о уређењу простора (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02,
14/03, 112/06 и 53/07), члана 50. Закона о јавним путевима, (“Службени гласник Републике Српске”, број: 3/04),
члана 19. Закона о основима безбједности саобраћаја
на путевима у БиХ, (“Службени гласник БиХ”, број:
6/06) и члана 35. алинеја 26. Статута општине Бијељина,
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина, на сједници
одржаној дана 1. децембра 2008. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ
ОГЛАШАВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
I
У Одлуци о комуналним таксама - пречишћен
текст (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
28/07, 32/07, 4/08 и 19/08), у Тарифи комуналних такса
које се плаћају на подручју општине Бијељина, у Тарифном броју 1. послије тачке е) додаје се тачка ж) која гласи:

“ж) За постављање рекламних паноа, мурала и
свјетлећих реклама плаћа се мјесечно
• до 1м2
-- једнострано ������������������������������������������ 5,00 КМ
-- двострано �������������������������������������������� 10,50 КМ
I
• од 1 м2 до 2 м2
У Одлуци о јавном оглашавању на подручју општи-- једнострано ����������������������������������������� 10,00 КМ
не Бијељина, (“Службени гласник општине Бијељина”,
-- двострано �������������������������������������������� 15,00 КМ
број: 16/08), бришу се следећи чланови 9, 20, 26, 33 и40.
• од 2 м2 до 4 м2
-- једнострано ����������������������������������������� 30,00 КМ
II
-- двострано �������������������������������������������� 42,00 КМ
•
од
4 м2 до 8 м2
Иза члана 53. додају се нови чланови који гласе:
-- једнострано ����������������������������������������� 37,50 КМ
-- двострано �������������������������������������������� 53,00 КМ
“Члан 53а.
• од 8 м2 до 15 м2
-- једнострано ����������������������������������������� 75,00 КМ
Износ накнада о јавном оглашавању инвестиори
-- двострано �������������������������������������������� 90,00 КМ
ће плаћати сходно Одлуци о комуналним таксама.
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• од 15 м2 до 30 м2
-- једнострано ��������������������������������������� 112,50 КМ
-- двострано ������������������������������������������ 135,00 КМ
• од 30 м2 до 50 м2
-- једнострано ��������������������������������������� 168,70 КМ
-- двострано ������������������������������������������ 202,50 КМ
• преко 50 м2
-- једнострано ��������������������������������������� 253,00 КМ
-- двострано ������������������������������������������ 303,70 КМ
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-129/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

05. 12. 2008.

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03) и члана 58. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 1. децембра 2008. године д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
За вршиоца дужности начелника Одјељења
за финансије у Административној служби општине
Бијељина именује се:
- МИЛОРАД СОФРЕНИЋ - дипломирани економиста

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
II
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о миниДаном ступања на снагу овог Рјешења престаје да вастарским, владиним и другим именовањима Републике
жи
Рјешење
број: 01-111-121/06 од 28. марта 2006. године.
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03) и члана 58. Статута општине Бијељина (“СлужбеIII
ни гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној даОво Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
на 1. децембра 2008. године д о н и ј е л а је
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-182/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

I
На основу члана 35. став 1. Закона о локалној саЗа вршиоца дужности начелника Одјељења за моуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
друштвене дјелатности у Административној служби оп- 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о миништине Бијељина именује се:
старским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
- Др МИЛАН ГРУЈИЧИЋ - професор разредне на- 41/03) и члана 58. Статута општине Бијељина (“Службеставе
ни гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина
општине Бијељина на сједници одржаној даII
на 1. децембра 2008. године д о н и ј е л а је
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење број: 01-111-124/06 од 28. марта 2006. године.
РЈЕШЕЊЕ

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

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И
ПОЉОПРИВРЕДУ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

III

Број: 01-111-181/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

За вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду у Административној служби оп-
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штине Бијељина именује се:
- ЦВИЈАН КОКАНОВИЋ - дипломирани инжењер
технологије

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
II
Српске (“Службени гласник Републике Српске”. број:
41/03)
и члана 58. Статута општине Бијељина (“СлужбеДаном ступања на снагу овог Рјешења престаје да
ни
гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
важи Рјешење број: 01-111-123/06 од 28. марта 2006. гоСкупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дадине.
на 1. децембра 2008. године д о н и ј е л а је
III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-185/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

I

За вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење у Административној служби општине
Бијељина именује се:
- САВО БОЈАНОВИЋ - дипломирани правник
На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
II
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да ваСрпске (“Службени гласник Републике Српске”, број: жи Рјешење број: 01-111-279/07 од 30. октобра 2007. године.
41/03) и члана 58. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
III
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној даОво Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
на 1. децембра 2008. године д о н и ј е л а је
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
За вршиоца дужности начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у
Административној служби општине Бијељина именује се:
- ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ - дипломирани
инжењер саобраћаја
II
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење број: 01-111-317/05 од 18. маја 2005. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-185/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-184/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03) и члана 58. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 1. децембра 2008. године д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
За вршиоца дужности начелника Одјељења за
инспекцијске послове у Административној служби оп-
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штине Бијељина именује се:
- РИСТО САВИЋ - дипломирани инжењер
пољопривреде

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
II
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03)
и члана 58. Статута општине Бијељина (“СлужбеДаном ступања на снагу овог Рјешења престаје да
ни
гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
важи Рјешење број: 01-111-125/06 од 28. марта 2006. гоСкупштина
општине Бијељина на сједници одржаној дадине.
на 1. децембра 2008. године д о н и ј е л а је
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику опшЛне Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-180/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ
УПРАВУ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

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

I
За вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу у Административној служби општине
Бијељина именује се:

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној са- НАДА СТЈЕПАНОВИЋ - дипломирани правмоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о мини- ник
старским, владиним и другим именовањима Републике
II
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број:
41/03) и члана 58. Статута општине Бијељина (“СлужбеДаном ступања на снагу овог Рјешења престаје да
ни гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), важи Рјешење број: 01-111-122/06 од 28. марта 2006. гоСкупштина општине Бијељина на сједници одржаној да- дине.
на 1. децембра 2008. године д о н и ј е л а је
III

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-178/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

За вршиоца дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту у Администра
тивној служби општине Бијељина именује се:
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра- МИОДРАГ МАРИЧИЋ - професор физичке кулви (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
туре
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина
II
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да
одржаној дана 1. децембра2008. године, д о н и ј е л а је
важи Рјешење број: 01-111-3/08 од 07. фебруара 2008.
године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-179/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ТИМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ЗА ЈАЧАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I

У тачки I редни број I. Рјешења о именовању Тима
за имплементацију Пројекта за јачање здравственог сек-
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тора на подручју општине Бијељина (“Службени глас- Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној даник општине Бијељина”, број: 26/06 и 19/07) мијења се на 1. децембра 2008. године, у т в р д и л а је
и гласи:
“1. Мр сци. Мед. др ЗЛАТКО МАКСИМОВИЋ,
вршилац дужности директора Дома здравља Бијељина.”
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-187/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

ЛИСТУ
СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ СЕ ИМЕНУЈУ
ЧЛАНОВИ ПОСЕБНИХ И НЕПРИСТРАСНИХ
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА
I

УТВРЂУЈЕ СЕ Листа стручњака са које се
именују чланови посебних и непристрасних комисија
за спровођење поступка за пријем службеника, како
слиједи:
• НАТАЛИЈА ПЕРИЋ, магистар фармације
• Др МИРКО НАСКОВИЋ,  доктор медицине
• Др МИРОСЛАВ ДМИТРУК,  доктор медицине

На основу члана 22. Породичног закона („Службени гласник Републике Српске” број: 54/02 и 41/08) 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 1.
децембра 2008. године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
КОЈИ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ ЗАКЉУЧЕЊУ
БРАКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
I
Одборници Скупштине општине Бијељина ће
присуствовати закључењу брака у Матичној служби у
Бијељини и у мјесним канцеларијама на подручју општине Бијељина, а према посебном распореду који ће
утврдити Начелник општине.
II
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Бијељина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-186/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

• СЛАВКО БАШИЋ,  дипломирани економиста
• ДРАГАНА ЉУБОЈЕВИЋ,  дипломирани правник
• ХУСО ЗЕЧКАНОВИЋ,  инжињер агрономије
• ЗОРАН ТЕШИЋ,  дипломирани правник
• НЕНАД ИВАНОВИЋ,  дипломирани ветеринар
• МИОДРАГ БЕШЛИЋ,  дипломирани правник
• СУАД ЈУСУФОВИЋ,  машински инжињер
• СИМО ЛАКЕТИЋ,  мр методике српског језика
• ЗОРАН БОЖИЋ,  дипломирани инжињер саобраћаја
• АЦО ПАНТИЋ,  професор
• Др САЊА ВИДАКОВИЋ,  доктор медицине
• БИЉАНА ЕРИЋ,  дипл. економиста
• АМИР МУСИЋ,  инжињер
• ТОМИСЛАВ АНДРИЋ,  инжињер технологије
• Др МИОДРАГ ФЕМИЋ,  доктор медицине
• БИЉАНА СИМИЋ,  виши менаџер спорта,  туризма и рекреације
• ДРАГИША ВУЛЕТИЋ,  дипломирани тренер
• ИЗЕТ САЛИХБЕГОВИЋ,  професор
• Др НАДА БОЖОВИЋ,  доктор медицине
• БИЉАНА ЦВЈЕТКОВИЋ,  професор
• ХУСРЕФ ОСМАНОВИЋ,  геометар
• ЂОРЂЕ ПЕРИЋ,  економиста
• Др ЖЕЉКО ПЕЈОВИЋ,  доктор медицине
• ДУШАН ГЛИШИЋ,  дипломирани правник
• МИРСАДА РЕШИДОВИЋ,  политолог
• Др МИЛАДИН ЈОВИЧИЋ,  доктор економских наука
• Др СИНИША МАКСИМОВИЋ,  доктор медицинских наука
• САДИК ПАЗАРАЦ,  професор
• ДРАГОСЛАВ ПЕРИЋ,  дипломирани правник-адвокат
• ПРЕДРАГ МИЋИЋ,  дипломирани инжињер пољопривреде
• СЛАВИША СПАСОЈЕВИЋ,  дипломирани ветеринар
• Др СЛОБОДАН ЛОВРИЋ,  доктор медицине-специјалиста хирург
• МИРСАД ИЗИЋ,  архитекта

На основу члана 121. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06),

• РАДМИЛА МАРИЋ,  професор
• БОРО ЋОКИЋ,  дипломирани економиста
• РАДИВОЈЕ ИКОНИЋ,  дипломирани економиста
• Др ВОЈИН МИТРОВИЋ,  доктор техничких наука

Број 34 - Страна 804

Службени гласник Општине Бијељина
II

Ова Листа објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-177/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

05. 12. 2008.

нису под оптужбом тог Суда, а да се нису повиновало налогу да се појаве пред Судом.
V ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
• ВСС - VII степен - правни факултет,
• пет година радног искуства у струци,
• положен стручни испит за рад у администра
тивној служби или правосудни испит,
• познавање рада на рачунару.
VI СУКОБ ИНТЕРЕСА

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 34. и 119. став 1.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
број: 101/04, 41/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина
расписује

Кандидати не могу обављати дужности нити активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса или неспојивости у складу са Законом о сукобу интереса у институцијама власти у БиХ, Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник РС”, број: 73/08) и Законом о министарским, владиним и другим именовањима
РС и другим законима.
VII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА

Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу
или овјереној копији.
Такође, уз пријаву кандидати достављају и
биографију о кретању у служби и копију личне карте.
I ПОСЛОВИ
Увјерење о општој здравственој способности
Секретар Скупштине општине руководи Струч- доставиће кандидат који буде именован на дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
ном службом Скупштине општине и обавља послоКомисија
за избор ће обавити интервју, о чему ће кандиве утврђене законом, Статутом општине, Пословником
дати
бити
благовремено обавијештени.
Скупштине општине и другим прописима.
II МАНДАТ

VIII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. О резултатима конкурса канIII СТАТУС
дидати ће бити писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поСекретар Скупштине општине има статус службеште на адресу: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА,
ника и права из радног односа остварује у складу са заТрг Краља Петра I Карађорђевића број 1 са назнаком
коном и колективним уговором.
“Комисија за избор”.
IV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
IX ОБЈАВЉИВАЊЕ
Секретар Скупштине општине се бира и именује
на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

1.
2.
3.
4.

да су држављани БиХ - Републике Српске,

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас
Српске” и “Службеном гласнику Републике Српске”.
Ако конкурс не буде истовремено објављен, рок ће
да имају општу здравствену способност,
се
рачунати
од дана објављивања у дневном листу “Глас
да нису осуђивани за кривично дјело на безуСрпске”.
словну казну затвора од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобСКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
ним за обављање послова у административној
служби јединице локалне самоуправе,
Број: 01-111-171/08
П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
да су старији од 18 година,

5.

да нису отпуштени из државне службе, на било ком нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере, у периоду од три године
прије објављивања конкурса,

Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.

6.

да не служие казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Служ-

05. 12. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

бени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и члана
10. а у вези 3. и 4. Одлуке о утврђивању критријума за
избор и именовања органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/03), Скупштина
општине Бијељина р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА
I
Директора Дома здравља Бијељина
II

вача.

Чланова Управног одбора Дома здравља Бијељина
У Управни одбор бира се 5 чланова из реда осниIII ОПИС ПОСЛОВА

1. Директор Директор установе организује и руководи процесом рада и води пословање установе; заступа
установу; одговара за законитост рада установе; предлаже основе пословне политике, програме и планове рада,
предлаже акта која доноси Управни одбор; доноси акт о
организацији и систематизацији радних мјеста; обавља и
друге послове у складу са законом, статутом и општим
актима установе и Управног одбора.
2. Управни одбор
Управни одбор утврђује пословну политику установе; доноси Статут, усваја извјештаје о пословању и
годишњи обрачун; одлучује о кориштењу средстава у
складу са законом; доноси пословник о раду и обавља и
друге послове који су утврђени законом и Статутом.
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БиХ или ентитета, у периоду од три године прије
• објављивања конкурса, - да не служе казну, изречену од стране Међународног суда за бившу
Југославију, и да нису под оптужбом тог Суда, а
да се нису повиновали налогу да се пријаве пред
Судом (члан IX 1. Устава БиХ),
• да кандидат није осуђиван за кривична дјела која
га чине неподобним за вршење дужности.
VII ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
• висока стручна спрема (УП/1 степен) завршен
медицински факултет са
• звањем доктор медицине, специјалиста или доктор стоматологије• специјалиста или специјалиста медицинске
биохемије,
• најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
• посједовање руководних и организационих способности,
• доказни резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
• програм рада,
Посебни услови за кандидате из тачке II су:
• висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема,
• познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
• познавање садржаја и начина рада органа
управљања,

IV МАНДАТ

• доказни резултати рада на ранијим пословима.

Директор из тачке I именује се на период од четири (4) године. Чланови Управног одбора из тачке II
именују се на период од четири (4) године.

VIII СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужност, активност
или бити на положају који доводи до сукоба интереса,
V СТАТУС
у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласУговором о међусобним правима и обавезама који
ник РС”, број: 41/03), Законом о сукобу интереса у
закључује директор са Управним одбором, утврђује се
институцијама власти БиХ (“Службени гласник РС”,
радно-правни статус, плата и друга примања директора
број: 34/02 и 12/04), Законом о спречавању сукоба инпо основу рада.
тереса у органима власти Републике Српске (“СлужбеАктом о именовању чланови Управног одбора
ни гласник РС”, број: 73/08) и Законом о локалној сане заснивају радни однос. Чланови Управног одбора
моуправи (“Службени гласник РС”. број: 101/04, 42/05
остварују право на накнаду у складу са Одлукбм о наи 118/05).
кнадама за рад чланова управних и надзорних одбора у
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
државним предузећима од локалног интереса (“Службеу политичкој странци.
ни гласник општине Бијељина”, број: 3/96”и 2/98).
IX ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
VI ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Општи услови за кандидате на мјестима из тачке
I и II су:
• да су држављани БиХ - Републике Српске,
• да су старији од 18 година,
• да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у
оригиналу и овјереној копији.
• биографију о кретању у служби, Увјерење о
држављанству, копију дипломе, копију личне карте, доказ о радном стажу, изјаву о
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испуњавању општих услова из тачке VI алинеја
3. и 4, а за кандидате за директора доказ о радном
искуству на руководним пословима и Програм
рада.
• Увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске,
лично ће доставити увјерење. За кандидате
рођене у Републици Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службним путем од надлежног Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
X РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Скупштина општине Бијељина - Стручна служба Скупштине општине, Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. 1 са назнаком “Комисији за избор”.
XI ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и Дневном листу “Глас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-172/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

05. 12. 2008.

III ОПИС ПОСЛОВА
1. Директор
Директор руководи Фондом, представља и заступа Фонд и одговоран је за законитост његовог рада.
Овлашћен је да у име Фонда закључује уговоре и врши
друге јавне радње, као и да заступа Фонд пред другим
органима и Судом. Дужан је да рад Фонда учини доступним јавности путем средстава јавног информисања.
Извјештава Управни одбор на захтјев истог, доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Фонда, именује и разрјешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима, одлучује о
појединачним правима запослених у Фонду у складу са
позитивним прописима из области радних односа, спроводи обавезујућа упутства и наредбе за рад донијете од
стране Управног одбора, располаже средствима Фонда
(уговори и анекси у складу са одредбама важећих прописа), организује, координира, усклађује и контролише
извршење послова повјерених Фонду и врши друге послове утврђене Одлуком о оснивању Фонда , Статутом
и Правилником у складу са законом.
2. Управни одбор
Управни одбор доноси Статут уз сагласност оснивача, одлучује о пословању Фонда, разматра и усваја
извјештај о пословању и годишњи обрачун Фонда, доноси програм рада и финансијски план Фонда, одлучује
о коришћењу средстава, у складу са законом и Статутом
Фонда и врши друге послове утврђене актом о оснивању
и Статутом Фонда.
IV МАНДАТ
Директор из тачке I именује се на период од четири (4) године. Чланови Управног одбора из тачке II
именују се на период од четири (4) године.
V СТАТУС

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА

Уговором о међусобним правима и обавезама који
закључује директор са Управним одбором, утврђује се
радно-правни статус, плата и друга примања директора
по основу рада.
Актом о именовању чланови Управног одбора не
заснивају радни однос.
Чланови Управног одбора остварују право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама за рад чланова
управних и надзорних одбора у државним предузећима
од локалног интереса (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 3/96 и 2/98).
“
.

I

VI ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и члана
10. а у вези 3. и 4. Одлуке о утврђивању критријума за
избор и именовања органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/03), Скупштина
општине Бијељина р а с п и с у ј е

Општи услови за кандидате на мјестима из тачке
I и II су:
II
• да су држављани БиХ - Републике Српске,
• да су старији од 18 година,
Чланова Управног одбора Аграрног фонда општи• да нису отпуштени из државне службе на основу
не Бијељина У Управни одбор бирају се 3 (три) члана из
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
реда оснивача.
БиХ или ентитета, у периоду од три године прије
објављивања конкурса,
Директора Аграрног фонда општине Бијељина
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• да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију, и да
нису под оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се пријаве пред Судом (члан IX
1. Устава БиХ),
• да кандидат није осуђиван за кривична дјела која
га чине неподобним за вршење дужности.
VII ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
• висока стручна спрема (УП/1 степен) завршен
економски, правни или
• пољопривредни факултет,
• најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
• познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
• посједовање руководних и организационих способности,
• доказни резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
• познавање страног језика,
• познавање рада на рачунару,
• програм рада,
Посебни услови за кандидате из тачке II су:
• висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема,
• познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
• познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
• доказни резултати рада на ранијим пословима.
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• Увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске,
лично ће доставити увјерење. За кандидате
рођене у Републици Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службним путем од надлежног Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
X РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Скупштина општине Бијељина - Стручна служба Скупштине општине, Трг Краља Петра I
Карађорђевића бр. 1 са назнаком “Комисији за избор”.
XI ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и Дневном листу “Глас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-176/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“СлужКандидати не могу обављати дужност, активност бени гласник РС”, број: 41/03) и члана 10. а у вези са
или бити на положају који доводи до сукоба интере- чланом 4. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и
са, у складу са Законом о министарским, владиним и именовања органа у јавним предузећима и установама
другим именовањима Републике Српске (“Службени чији је оснивач Скупштина општине Бијељина (“Служгласник РС”, број: 41/03), Законом о сукобу интереса бени гласник општине Бијељина”, број 5/03), Скупштиу институцијама власти БиХ (“Службени гласник РС”, наопштине Бијељина, р а с п и с у ј е
број: 34/02 и 12/04), Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (“СлужбеЈАВНИ КОНКУРС
ни гласник РС”, број: 73/08) и Законом о локалној саЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
моуправи (“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05
и 118/05).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
I
у политичкој странци.
Члана Управног одбора ЈИП “Семберија и
IX ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Мајевица” Бијељина
VIII СУКОБ ИНТЕРЕСА

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у
оригиналу и овјереној копији:
• биографију о кретању у служби, Увјерење о
држављанству, копију дипломе, копију личне карте, доказ о радном стажу, изјаву о испуњавању
општих услова из тачке VI алинеја 3. и 4, а за кандидате за директора доказ о радном искуству на
руководним пословима и Програм рада.

II ОПИС ПОСЛОВА
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.
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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
Општи услови за кандидате из тачке I су:
• да су држављани БиХ - Републике Српске,
• да су старији од 18 година,
• да нису отпуштани из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у
БиХ или Ентитета, у периоду од три године прије
објављивања конкурса,
• да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да
нису под оптужбом тог Суда а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом,
• да кандидат није осуђиван за кривична дјела која
га чине неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
• висока (VII степен) или виша (VI степен),
• познавање проблематике из дјелатности којом се
бави правни субјект,
• познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
• доказани резултати рада на ранијим пословима.

05. 12. 2008.

За кандидате рођене у Републици Српској,
а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службеним путем од надлежног
Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу “Елас Српске”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу подносити лично или путем поште, на адресу:
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
број 1 са назнаком “Комисија за избор”.
X ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Елас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-174/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и члана 10.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
а у вези са чланом 5. Одлуке о утврђивању критријума за
Кандидати не могу обављати дужности, активно- избор и именовања органа у јавним предузећима и устасти или бити на положају који доводи до сукоба инте- новама чији је оснивач Скупштина општине (“Службереса, у складу са Законом о министарским, владиним ни гласник општине Бијељина”, број: 5/03), Скупштина
и другим именовањима Републике Српске, Законом општине Бијељина р а с п и с у ј е
о сукобу интереса у институцијама БиХ и Законом о
ЈАВНИ КОНКУРС
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник РС”, број: 73/08).
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
у политичкој странци.
I
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Члана Надзорног одбора Ватрогасног друштва
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доста- “Подриње” Јања
вити доказе о испуњавању општих и посебних услова у
II ОПИС ПОСЛОВА
оригиналу или овјереној копији:
• биографију о кретању у служби, копију дипломе,
1. Надзорни одбор
копију личне карте, доказ о радном стажу. изјаву
Надзорни одбор у оквиру својих надлежности
о испуњавању општих услова из алинеје 3. и 4.
врши надзор над законитошћу рада Друштва, Управног
тачке V конкурса, потписану и од надлежниг ородбора и старјешине Друштва, прегледа периодичне и
гана изјаву о непостојању сукоба интереса,
годишње извјештаје и обрачуне и утврђује да ли су исти
• увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати
сачињени у складу са законским прописима, утврђује да
који су рођени ван подручја
ли се пословне књиге и рачуноводствена евиденција воРепублике Српске, лично ће доставити увјерење.

05. 12. 2008.
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де уредно и у складу са прописима, а може их дати и на
вјештачење, извјештава о годишњим рачуноводственим
исказима и извјештајима о пословању Друштва, врши и
друге послове у складу са прописима и овим Статутом.

VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ

Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Елас
Српске”.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у
оригиналу или овјереној копији:
• биографију о кретању у служби, Увјерење о
III МАНДАТ
држављанству, копију дипломе, копију личЧланови Надзорног одбора из тачке I именују се
не карте, доказ о радном стажу, изјаву о
на период од 4 (четири) године.
испуњавању општих услова из тачке V алинеја
3. и 4.
IV СТАТУС
• Увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске,
Актом о именовању, чланови Надзорног одбора
лично ће доставити увјерење. За кандидате
не заснивају радни однос. Чланови Надзорног одбора
рођене у Републици Српској, а који уђу у ужи изостварују право на накнаду у складу са Одлуком о набор, Комисија ће увјерење тражити службним пукнадама за рад чланова управних и надзорних одбора у
тем од надлежног Центра јавне безбједности.
државним предузећима од локалног интереса (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 3/96, 2/98).
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Општи услови за кандидате из тачке I су:
• да су држављани БиХ - Републике Српске,
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
• да су старији од 18 година,
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана
• да нису отпуштени из државне службе на основу
објављивања
конкурса у дневном листу “Елас Српске”.
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узиБиХ или ентитета, у периоду од тригодине прије
мати у разматрање.
објављивања конкурса,
Пријаве се могу доставити лично или путем по• да не служе казну, изречену од стране
ште, на адресу:
Међународног суда за бившу Југославију, и да
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
нису под оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се пријаве пред Судом (члан IX Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
бр. 1 са назнаком “Комисији за избор”.
1. Устава БиХ),
• да кандидат није осуђиван за кривична дјела која
X ОБЈАВА КОНКУРСА
га чине неподобним за вршење дужности.

Посебни услови за кандидате из тачке I су:
• висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема,
• посједовање стручних и професионалних знања
за обављање послова надзора,
• познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора,
• доказани резултати рада на ранијим пословима.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-175/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“СлужКандидати не могу обављати дужност, активност бени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и члана 10.
или бити на положају који доводи до сукоба интере- а у вези са чланом 4. Одлуке о утврђивању критријума за
са, у складу са Законом о министарским, владиним и избор и именовања органа у јавним предузећима и устадругим именовањима Републике Српске (“Службени новама чији је оснивач Скупштина општине (“Службегласник РС”, број: 41/03), Законом о сукобу интереса ни гласник општине Бијељина”, број: 5/03), Скупштинау институцијама власти БиХ (“Службени гласник РС”, општине Бијељина р а с п и с у ј е
број: 34/02 и 12/04), Законом о спречавању сукоба инЈАВНИ КОНКУРС
тереса у органима власти Републике Српске (“СлужбеЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
ни гласник РС”, број: 73/08) и Законом о локалној самоуправи (“Службени гласникРС”, број: 101/04, 42/05 и
I
118/05).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
Члана Управног одбора Центра за социјални рад
у политичкој странци.
Бијељина
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
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II ОПИС ПОСЛОВА

гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), Закона о сукобу
1. Управни одбор
интереса у институцијама власти БиХ (“Службени гласУправни одбор одлучује о пословању, усваја ник Републике Српске”, број: 34/02 и 12/04). Законом
извјештај о раду и годишњи обрачун о пословању, до- о спречавању сукоба интереса у органима власти Репуноси програм рада Центра, одлучује о коришћењу сред- блике Српске (“Службени гласник РС”, број: 73/08) и
става у складу са законом, бира предсједника Управ- Законом о локалној самоуправи (“Службени гласник Реног одбора уколико није именован актом оснивача о публике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05).
именовању Управног одбора, рјешава по приговору радника у другом степену, стара се о истинитом, потпуном
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
и благовременом обавјештавању радника, врши и друге
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни достапослове утврђене Статутом.
вити доказе о испуњавању општих и посебних услова у
III МАНДАТ
оригиналу или овјереној копији:
• биографију о кретању у служби, увјерење о
Чланови Управног одбора именује су на период до
држављансту, копију дипломе, копију личне
истека мандата садашњег сазива Управног одбора
карте. изјаву о испуњавању општих услова из
алинеје 3. и 4. тачке V конкурса, потписану и од
IV СТАТУС
надлежниг органа изјаву о непостојању сукоба интереса и друге доказе којима се потврђују
Актом о именовању, чланови Управног одбора
знања и способности,
не заснивају радни однос. Чланови Управног одбора
остварују право на накнаду у складу са Одлуком о на• увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати
кнадама за рад чланова управних одбора у државним
који су рођени ван подручја Републике Српске,
предузећима од локалног интереса (“Службени гласник
лично ће доставити увјерење. За кандидате
општине Бијељина”, број: 3/96 и 2/98).
рођене у Републици Српској, а који уђу у ужи изV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Општи услови за кандидате из тачке I су:
• да су држављани БиХ - Републике Српске,
• да су старији од 18 година,
• да нису отпуштани из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
БиХ или ентитета, у периоду од три године прије
дана објављивања овог конкурса.
• да не служе казну, изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију, и да
нису под оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (члан IX
1. Устава БиХ),
• да кандидат није осуђиван за кривична дјела која
га чине неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
• висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема,
• познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект.
• познавање садржаја и начина рада органа
управљања,

бор, Комисија ће увјерење тражити службеним
путем од надлежног Центра јавне безбједности.

Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу подносити лично или путем поште, на адресу:
Скупштина општине Бијељина - Стручна служба
Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића
број 1 са назнаком “Комисији за избор”.
X ОБЈАВА КОНКУРСА
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас
Српске”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-173/08
Бијељина,
Датум, 01. 12. 2008. године

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

• доказни резултати рада на ранијим пословима.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
Кандидати не могу обављати дужност, активност ( “Сл.гласник РС” , број 101/04, 42/05) и члана 1. Закоили бити на положају који доводи до сукоба интереса, на о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. Гласу складу са Законом о министарским, владиним и дру- ник БиХ”, број:49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06)

05. 12. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељина “,број 1/07)
Начелник општине, д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
У 2008. ГОДИНИ
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II

Измјена и допуна годишњег плана јавних набавки
за 2008 годину, врши се за Одсјек за опште послове.
III
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.

I
Врши се Измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавкиу 2008. години.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-288/08
Бијељина,
Датум, 24. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

имовине и лица
19. Осигурање
Администартивне службе
општине Бијељина

услуге

30.000,00

Децем.
2008.
године

31.12.
2009.

Носилац израде
ПОСЕБНОГ
ДИЈЕЛА ТД

Да ли се предвиђа
субвенционирање

Извор финсијских
средстава

Врста ЈН Процјена
(робе/ мах. БРУТО
услуге/ вриједности
радови) ЈН у КМ

Рок за
додјелу -закључење
уговора
Рок за реализацију
УГОВОРА-ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА
Да ли се предвиђа
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Назив јавне набавке

OP-18/08

Ред.
бр.
ЈН

Шифра ЈН

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2008. ГОДИНУ
ОДСЈЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Особа /
Најкаснији
особе из
Врста
термин
орган. јед- поступкаресора процедуре отпочињања
задужеактивности
ЈН
не за
на ЈН
ЈН

КонкурентБуџет
ски захтјев са Новембар
Одсјек
за
2009.
Митар објављивањем 2008.
НЕ 0005240 НЕ опште
послове Шкорић обавјештења
613800

II
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
Овај Одлука ступа на снагу даном доношења, а
42/05 и 118/05), члана 51. Статута општине Бијељина
објавиће
се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05,
6/05 и 6/06) и члана 56. Правилника о организацији и
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
систематизацији радних мјеста у Административној
служби општине Бијељина (“Службени гласник општи- Број: 02-20-8/08
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
не Бијељина”, број: 26/08), Начелник општине Бијељина Бијељина,
Датум, 27. 11. 2008. године
Мићо Мићић с. р.
дана 27. новембра 2008. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
У тачки III став 1. Плана имплементације Парвилника о организацији и систематизацији радних мјеста у
Административној служби општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 27/08), број “30”
замјењује се бројем “90”.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи( “ Сл. гласник РС”, 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 УСЛУГА бр. ОП -18/08
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I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: ОП - 18/08

05. 12. 2008.

и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07),
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ

II

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

За потребе Службе заједничких послова-Одсјек за
опште послове, вршиће се јавна набавка услуга:

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СО-05/08

Осигурање имовине и лица Административне
службе општине Бијељине

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СО -05/08

III

II

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је из буџета 2009. године: Трошкови осигурања
имовине-колективнно осигурање, број потрошачке
јединице: 0005240, економски код: 613 800.
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 01.01.2009. године, а крајњи рок
завршетка је 31.12.2009. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-290/08
Бијељина,
Датум, 25. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

За потребе Скупштине општине, вршиће се јавна
набавка услуга:
Штампање службених гласника општине Бијељина
током 2009. године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 13.000,00 КМ.
Буцетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је из буџета 2009. године: Трошкови
обиљежавања манифестација - значајни датуми, број потрошачке јединице: 0005110, економски код: 613 900.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворни
поступак за оквирни споразум.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 01.01.2009.године , а крајњи рок
завршетка је 31.12.2009.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

На основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, 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

Број: 02-404-291/08
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

05. 12. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина
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На основу члана 72. 3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, 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 :

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, 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-19-п1-а1/07

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП-н-17/08

I

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: СКП-19-п1-а1/07

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем:
СКП-н-17/08

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 услуга:
Извођење вишка, мањка и непредвиђених радоКонкурс за израду идејног архитектонскова на изградњи улице која спаја улицу Сремска и Ду- пејзажног рјешења партерног уређења кеја - десне и
шана Радовића Анекс I Уговора бр.02-404-200/07 од лијеве стране канала „Дашница” у Бијељини
18.09.2007. године
III
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за реализацију јавне набавке је 38.000,00 КМ.
за реализацију јавне набавке је 55.000,00 КМ.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је из буџета 2009.године: Изградња путне мресредства је: Екпропријација, пројектовање и изградња же и инвестиције у водоводну и електро мрежу, број поулице Ковиљуше-кредит, број потрошачке јединице: трошачке јединице: 0005170, економски код: 821 600.
0005170, економски код: 821 600.
IV
IV
За предметну јавну набавку спровешће се Конкурс
За предметну јавну набавку спровешће се ПРЕГО- за израду идејне пројектне документације.
ВАРАЧКИ ПОСТУПАК без објављивања обавјештења.
V
V
Предвиђени почетак реализације услуга има се
Предвиђени почетак реализације уговора има се обавити одмах, а крајњи рок завршетка је 31.03.2009. гообавити одмах након окончања поступка , а крајњи рок дине.
завршетка је 30 календарских дана.
VI
VI
Конкурсна комисија ће вредновати конкурсне раКомисија за отварање и вредновање понуда ће се дове према следећим критеријумима:
формирати доношењем посебног рјешења.
• Поштовање пропозиције и програма конкурса,
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-300/08
Бијељина,
Датум, 27. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

• Карактер и квалитет новог урбаног идентитета потеза у контексту повезивања водотока и
контактних зона са једне стране те остварења
препознатљиве и јединствене „слике” потеза као
дијела урбане матрице градског подручја,
• Квалитет оствареног амбијента и урбаног дизајна
потеза који се третира,
• Организације колског, пјешачког и бициклистичког саобраћаја,
• Атрактивност садржаја на одабраним тачкама од
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интереса и начин њиховог повезивања међусобно
и са дијеловима града,
• Програмска и тржишна оправданост предложених капацитета,
• Употребљивост предложених идеја и рјешења за
даљи рад на планској и техничкој документацији и
• Еколошка димензија понуђеног рјешења.
VII
Конкурсна комисија ће се формирати накнадно,
доношењем посебног рјешења.
VIII
Уговорни орган је за три најбоље оцијењена рада
обезбједио награде у износу од:
1. награда: 20.000,00 КМ - бруто износ
2. награда: 10.000,00 КМ - бруто износ
3. награда: 5.000,00 КМ - бруто износ
Уговорни орган је предвидио и три откупа по
1.000,00 КМ - бруто износ.
IX
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-302/08
Бијељина,
Датум, 02. 12. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

05. 12. 2008.
IV

Против ове Одлуке дозвољен је приговор који се
подноси писменим путем у року од пет дана од дана
пријема исте.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-283/08
Бијељина,
Датум, 26. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-19-п1-а1/07
I

У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
На основу члана 72. Закона о лаокалној самоупра- се односи на набавку радова: Извођење вишка, мањка и
ви (“Сл.гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), чллана 38. За- непредвиђених радова на изградњи улице која спаја уликона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ”, број: цу Сремска и Душана Радовића (Анекс I Уговора бр. 0249/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 41. Пра- 404-200/07 од 18.09.2007. године), понуду је доставио:
вилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.
1. ДОО „ЕКО ПРОМ” Брчко Дистрикт
гласник општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине д о н о с и:
II

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА бр. БиЗ-н-10/08
I
У поступку јавне набавке радова путем конкурентског захтјева без додатног објављивања обавјештења
:”Реновирање споменика погинулим борцима Републике Српске у Ковачипима, Загони, општина Бијељина.” ,
није достављена ниједна понуда:
II
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 46. тачка 6. Закона о јавним набавкама БиХ, јер у предвиђеном
року није пристигла ниједна понуда.

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,
те је након извршених преговора утврђено да је
најповољнији понуђач:
ДОО “ЕКО ПРОМ“
са понуђеном цијеном у бруто износу од:
52.551,10 КМ
IV
Против ове одлуке кандидат - понуђач има право
да поднесе писмени приговор у року од пет дана од дана
пријема исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, писмено, а може се изјавити и на записник код овог органа.

05. 12. 2008.
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V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-300/08
Бијељина,
Датум, 04. 12. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

На
основу
члана
51.Статута
општине
Бијељина(“Службени гласник општине Бијељина”, број:
5/05, 6/05 и 6/06), члана 3 и 7. Одлуке о коришћењу
средстава буџетске резерве (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 21/08), Начелник општине Бијељина
дана 20.новембра 2008 године, донио је с л е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
Одобравају се финансијска средства слиједећим
лицима:
Презиме и име
ДРАГИЧЕВИЋ ДУШАН

ИБ
1305938181348

Износ
10,000.00

Образложење:
Захтјев за финансијску помоћ за надокнаду штете изазване пожаром на помоћном објекту-стаји, дана
02.11.2008. године.
Буџетске ставке са којих се исплаћују средства:
Број ПЈТ Eкономски код Опис
Износ
0005122 614800
Буџетска резерва 12.433,00
Укупно физичка лица са
закључка
- Нето износ :
- Порез и доприноси :
- Бруто износ :
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ:

Укупно правна лица са
закључка
10,000.00 - Износ без ПДВ-а : 0.00
2,433.00 - ПДВ : 0.00
12,433.00 - Износ са ПДВ-ом : 0.00
12,433.00

Напомена: Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-14-1-1272/08
Бијељина,
Датум, 20. 11. 2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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САД РЖАЈ
АКТА скупштине ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. Одлука о одобрењу средстава из буџета
општине бијељина - јп “градска топлана” ������������� 797
2. Одлука о одобрењу средстава
из буџета општине бијељина - епархија зворничкотузланска����������������������������������������������������������������������� 797
3. Одлука о додјели на коришћење пословног
простора цјб бијељина - полицијској
станици бијељина��������������������������������������������������������� 797
4. Одлука о измјенама одлуке о кредитном
задужењу општине бијељина ������������������������������������ 798
5. Одлука о измјенама и допунама
одлуке о грађевинском земљишту ���������������������������� 798

16. Рјешење о измјенама рјешења о именовању тима за
имплементацију пројекта за јачање здравственог
сектора на подручју општине бијељина������������������� 802
17. Рјешење о одређивању одборника скупштине
општине бијељина који ће присуствовати
закључењу брака на подручју општине
бијељина������������������������������������������������������������������������ 803
18. Листа стручњака са које се именују чланови
посебних и непристрасних комисија за
спровођење поступка за пријем службеника������������ 803
19. Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста
секретара скупштине општине бијељина������������������ 804
20. Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста���������� 805
21. Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста���������� 806

6. Одлука о измјени и допуни одлуке о јавном
оглашавању на подручју општине бијељина������������ 799

22. Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста ���������� 807

7. Одлука о допуни одлуке о комуналним таксама������ 799

24. Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста ���������� 809

8. Рјешење о именовању вршиоца дужности
начелника одјељења за друштвене дјелатности у
административној служби општине бијељина������� 800
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9. Рјешење о именовању вршиоца дужности
начелника одјељења за финансије у
административној служби општине бијељина������� 800

25. Одлука о измјени и допуни годишњег
плана јавних набавки у 2008. години������������������������ 811

10. Рјешење о именовању вршиоца дужности
начелника одјељења за привреду и
пољопривреду у административној служби
општине бијељина������������������������������������������������������� 800

26. Одлука о измјени плана имплементације
правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста у административној служби
општине бијељина������������������������������������������������������� 811

11. Рјешење о именовању вршиоца дужности
начелника одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине у
административној служби општине бијељина������� 801

27. Одлука о приступању поступку јавне набавке
услуга бр. Оп -18/08���������������������������������������������������� 811

12. Рјешење о именовању вршиоца дужности
начелника одјељења за просторно уређење у
административној служби општине бијељина������� 801
13. Рјешење о именовању вршиоца дужности
начелника одјељења за инспекцијске послове у
административној служби општине бијељина������� 801
14. Рјешење о именовању вршиоца дужности
начелника одјељења за борачко-инвалидску
и цивилну заштиту у административној
служби општине бијељина������������������������������������������ 802
15. Рјешење о именовању вршиоца дужности
начелника одјељења за општу управу у
административној служби општине бијељина������� 802
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