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БРОЈ 6/2008

Члан 3.
Ha основу члана 30. алинеја 2. и 29. a y вези са
чланом 14. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 35. алинеја 2. и 31. a y вези са чла- на објављивања у “Службеном гласнику општине
ном 16. алинеја 7. Статута општине Бијељина (“Службе- Бијељина”.
ни гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
и Одлуке о расписивању јавног позива за прикупљање
писмених понуда и избор партнера у сврху реализације Број: 01-022-20/08		
П Р Е Д С Ј Е Д НИК
пројекта “Топлификација града Бијељина путем Бијељина, 		
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
коришћења геотермалне енергије” (“Службени гласник Датум, 28. 02. 2008. године
општине Бијељина”, број: 31/07), Скупштина општине
Бијељина на сједници одржаној дана 28. фебруара 2008.
године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПАРТНЕРА У СВРХУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
“ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ КОРИШЋЕЊА
ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ”
Члан 1.

Ha основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), Одлуке о буџету општине Бијељина за
2008. годину (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 32/07) 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 28. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а
је

Поводом Јавног позива за прикупљање писмених
понуда за избор партнера у сврху реализације пројекта
“Топлификација града Бијељина путем коришћења геотермалне енергије” који је објављен у дневним листовима “Блиц” и “Независне новине” дана 17. децембра 2007.
године, врши се избор партнера у сврху реализације
овог Пројекта и то:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА АГРАРНОГ ФОНДА
У 2008. ГОДИНИ

- Den ConsultPartners ApS, Sundvej 55, DK-8700
Horsens, из Данске

Овом Одлуком се усваја Програм коришћења
средстава Аграрног фонда предвиђених буџетом општине Бијељина за 2008. годину.

Члан 2.

I

II
Ha основу ове Одлуке, овлашћује се Начелник општине Бијељина да предузме све потребне организацио- Расположива средства:
Укупан износ расположивих средстава предвиђена
не и друге мјере за ступање у преговарачки поступак са
изабраним партнером из члана 1. ове Одлуке и да у вези Буџетом општине Бијељина која се усмјеравају у Аграрса тим доноси потребне одлуке, са циљем израде угово- ни фонд 2.362.500,00 KM
ра о оснивању заједничког предузећа (Joint Venture), a
III
све према условима објављеним у Јавном позиву и приложене документације и изјава изабраног партнера.
План утрошка:
Наведени износ средстава усмјерит ће се на
Након усаглашавања текста уговора о оснивању следећи начин:
заједничког предузећа са изабраним партнером, Начелник општине Бијељина поднијеће Скупштини општине 1. водопривредно уређење Семберије 300.000,00 KM
Бијељина предлог одлуке о закључивању овог уговора.
- пo споразуму о суфинансирању
15% максимално���������������������������������� 240.000,00 KM
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основу поднешених програма.
Средства за регресирање каматних стопа у висини
2. афирмација домаће пољопривредне производње, 3% ће се усмјеравати према одредбама Уговора који ће
закључити општина Бијељина са кредиторима - банкама
студије, сајмови, туризам 100.000,00 KM
које буду прихватиле одређене услове давања кредита
3. подстицај пољопривредне производње 590.000,00 KM за потребе примарне пољопривредне производње.
Средства планирана по основу стратегије развоја
 ־־за премирање производње дувана
род 2007. години ���������������������������������70.000,00 KM ће се додјељивати на основу нормативних аката Аграрног фонда, a no јавном конкурсу у коме ће бити дефини ־־за премирање производње дувана
род 2008. години ���������������������������������70.000,00 KM сани услови под којим се средства додјељују и неопходна документација која се мора приложити уз пријаву на
 ־־за подстицај удружења пољопривредних
конкурс.
произвођача, консолидација задружног сектора,
резерве за интервенције (непредвиђене
V
ситуације)�������������������������������������������200.000,00 KM
 ־־за регресирање каматних стопа за
Контролу и надзор над извршењем и реализацијом
комерцијалне кредите узете за потребе примарне
одредби овог Програма вршиће органи Административпољопривредне производње�������������250.000,00 KM не службе општине Бијељина надлежни за финансије,
- за остала уређења по потреби���������������� 60.000,00 KM

привреду и пољопривреду, инспекцију и орган интерне
4. пo Стратегији развоја (формирање Аграрног фонда - контроле.
кредитна средства) 1.372.500,00 KM
VI
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од даСредства за суфинансирање водопривредно на објављивања у “Службеном гласнику општине
уређење Семберије исплаћиваће се на основи фактуре уз Бијељина”.
кој ће извођач радова приложити привремену ситуацију
која мора бити овјерена од стране надзорног органа.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Средства за остала уређења исплаћиваће се на
основу фактуре уз кој ће извођач радова приложити Број: 01-022-22/08		
П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
привремену ситуацију која мора бити овјерена од стра- Бијељина, 		
Датум, 28. 02. 2008. године
Драган Ђурђевић, с. р.
не надзорног органа.
Средства за афирмацију домаће пољопривредне
производње, студије, сајмови, туризам ће се дозначити подносиоцима захтјева за које Одјељење за привреду и пољопривреду процјени да су оправдани и достави мишљење Начелнику општине која ће он усмјерити
Ha основу члана 30. алинеја 2. Закона о локалној
својим залључком.
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
Премирање дувана у 2007. години извршиће се за
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 2. Стапроизвођаче са подручја општине Бијељина у износу од
тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
0,10 КМ/кг откупљеног дувана, а захтјев ће поднијети
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), a y вези са чланом
организатори производње уз које ће приложити
18. Статута општине Бијељина, Скупштина општине
спецификацију произвођача (која мора садржати име и
Бијељина, на сједници одржаној 28. фебруара 2008. гопрезиме, мјесто, матични број, број уговора, откупљену
дине, д о н и ј е л а је
количину, износ премије) уговоре и откупне листове.
Захтјеве поднијети најкасније до 30.03.2008. године.
ОДЛУКУ
Организатор је обавезан да послије извршеО
НОВЧАНОЈ
ПОМОЋИ
ПОРОДИЦАМА
не исплате премије, достави списак произвођача са
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, ЦИВИЛНИМ
исплаћеним износом и потписом произвођача.
ЖРТВАМА РАТА, ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА
Премирање дувана у 2008. години извршиће се за
произвођаче са подручја општине Бијељина у износу од
И БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО0,10 КМ/кг откупљеног дувана, а захтјев ће поднијети
ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ
организатори производње уз које ће приложити
СРПСКЕ
спецификацију произвођача (која мора садржати име и
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
презиме, мјесто, матични број, број уговора, откупљену
количину, износ премије) уговоре и откупне листове.
Захтјеве поднијети најкасније до 30.11.2008. године.
Члан 1.
Организатор је обавезан да послије извршеОвом Одлуком уређују се услови, начин и постуне исплате премије, достави списак произвођача са
пак додјеле новчане помоћи породицама погинулих боисплаћеним износом и потписом произвођача.
Средства за подстицај удружења земљорадника и раца, цивилним жртвама рата, војним инвалидима и борконсолидацију задружног сектора ће се одобравати на цима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
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Члан 2.

Члан 6.

Породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата, војним инвалидима и борцима одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске, у смислу одредаба ове Одлуке, сматрају се лица наведена у члану 4. ове
Одлуке.

Својства лица из члана 4. ове Одлуке утврђује се
искључиво на основу рјешења одјељења које је надлежно одлучивати о статусу и правима из Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одрбамбено-отаџбинског рата Републике
Српске - пречишћени текст, („Службени гласник Републике Српске”, број 55/08) и Закона о заштити цивилних жртава рата („Службени гласник Републике Срске”,
број: 25/93, 32/94 и 37/07).

Члан 3.
Средства за додјелу новчане помоћи обезбјеђују се
у буџету општине Бијељина.
Начелник општине Бијељина, у зависности од
буџетом предвиђених средстава и потреба корисника,
сваке године одређује оквирни износ новчаних средстава за сваку од намјена из члана 5. ове Одлуке.

III - ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 7.

Права из ове Одлуке могу остварити лица из члана 4. ове Одлуке под условом да имају пребивалиште на
подручју општине Бијељина.
Члан 4.
Изузетно, помоћ се може одобрити и лицима
из
члана 4. ове Одлуке која немају пребивалишПраво на новчану помоћ, у смислу ове Одлуке,
те
на
подручју
општине Бијељина, под условом да су
имају:
у
питању
избјегла
и расељена лица која су се вратила
а) чланови породица погинулих, умрлих и нестау
пријератно
мјесто
пребивалишта и да законска пралих бораца,
ва
остварују
путем
одјељења надлежног за борачкоб) чланови породица - корисници права на
инвалидску
заштиту
Административне
службе општине
мјесечна примања и корисници права на посебна
Бијељина
(у
даљем
тексту:
надлежно
одјељење).
мјесечна примања,
II - ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ

в) чланови породица цивилних жртава рата,
г) чланови породица умрлих војних инвалида,
д) цивилне жртве рата,
ђ) ратни војни инвалиди,
е) инвалиди - корисници права на мјесечна
примања,
ж) мирнодопски војни инвалиди,
з) борци одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске и
и) удружења која окупљају породице погинулих бораца, цивилне жртве рата, војне инвалиде и борце одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (у
даљем тексту: борачка удружења).
Члан 5.
Новчана помоћ додјељује се за:
а) Стамбено збрињавање
б) Новчана помоћ
1) здравствена заштита и лијечење,
2) набавка хране и одјеће,
3) доградња и адаптација стамбених
објеката и комуналне инфраструктуре,
4) набавка огрева,
5) набавка уџбеника и наставних средстава,
6) награђивање ученика и студената,
7) путовања и културно-образовне приредбе,
8) празнично даривање,
9) накнада трошкова сахране,
10) изградња и одржавање спомен обиљежја,
11) обиљежавање значајних догађаја,
12) посјете спомен подручјима и
13) изузетни случајеви и ванредне околности
в) Средства за рад борачких удружења.

Члан 8.
Основни критеријум приликом одлучивања о
додјели новчане помоћи је стање социјалне угрожености корисника права.
О захтјевима се одлучује према редослиједу
подношења, осим у изузетним околностима када је потребно хитно дјеловати да би се спријечило наступање
штетних посљедица по здравље и имовину лица из члана 4. ове Одлуке.
При доношењу одлука о додјели новчане помоћи
водиће се рачуна о расподјели средстава сразмјерно
значају и намјенама из члана 5. ове Одлуке, хитности дјеловања, уобичајеним трошковима, околностима
случаја, редослиједу навођења намјена из члана 5. тачка б) и редослиједу навођења категорија лица из члана
4. ове Одлуке.
Члан 9.
О додјели средстава одлучује начелник надлежног
одјељења на приједлог Комисије за одобравање помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске (у даљем тексту: Комисија).
Начелник надлежног одјељења може без
приједлога Комисије одобрити помоћ у износу од
највише 500,00 KM.
Члан 10.
Комисија се састоји од пет члана, а образује је Начелник општине Бијељина на период од двије године.
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Три члана Комисије именују се на приједлог борачких удружења: један представник породица погинулих бораца и цивилних жртава рата, један представник
војних инвалида, један представних бораца одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске и два члана на предлог Начелника општине Бијељина.
Члан 11.
Подносилац захтјева за додјелу новчане помоћи
може поднијети приговор Начелнику општине Бијељина
против одлуке начелника надлежног одјељења у року од
8 дана од дана достављања одлуке.

04. 03. 2008.

блике Српске”, број: 82/05), члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 06/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина,
на сједници одржаној дана 28. фебруара 2008. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
О ЗАБРАНИ НОМАДСКЕ ИСПАШЕ ОВАЦА
И КОЗА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I

У циљу спречавања појаве и ширења заразних болести животиња и ради заштите здравља људи од зооНадлежно одјељење и Комисија воде евиденцију ноза које се са оваца и коза могу пренијети на људе,
о одобреним новчаним средствима и једном годишње те у циљу заштите пољопривредног шумског и другог
подносе извјештај Скупштини општине Бијељина и На- земљишта, усјева и засада од штета које могу настачелнику општине Бијељина.
ти номадском испашом оваца и коза, забрањује се ноНадлежно одјељење и Комисија контролишу пра- мадско сточарење оваца и коза на подручју општине
вилност трошења средстава.
Бијељина.
Члан 12.

Члан 13.

II

Административне и друге послове за потребе
Комисије обавља надлежно одјељење.

Под номадском испашом оваца и коза сматра се испаша гоњењем стоке преко пољопривредног земљишта,
испаша стоке на пољопривредном и другом земљишту
Члан 14.
на коме држалац оваца и коза нема право својине и изван
мјеста пребивалишта, односно сједишта држаоца
Начелник општине Бијељина донијеће пропистоке.
се о ближим условима, критеријумима и поступку за
остваривање права на новчану помоћ у року од 30 дана
III
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Држалац стоке је власник оваца и коза (правно или
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
физичко лице) чије су овце и козе, лице које гони овце и
козе на испашу, односно чува овце и козе на испаши.
Члан15.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од даНа подручју општине Бијељина не постоје уредна објављивања у “Службеном гласнику општине
ни
пашњаци
који могу задовољити номадско сточарење
Бијељина”.
оваца и коза, нити постоји комплекс необрадивог
земљишта гдје би се могао уредити ограђени пашњак
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
(простор) за номадско сточарење оваца и коза.
Број: 01-022-24/08		
Бијељина, 		
Датум, 28. 02. 2008. године

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

Ha основу члана 3. став 3. Закона о здравственој
заштити животиња и ветеринарској дјелатности
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 11/95,
10/97 и 52/01), члана 50. Закона о пољопривредном
земљишту (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 93/06), члана 1. став 2. Наредбе о забрани, односно
ограничавању и условима за номадску испашу оваца и
коза у Републици Српској (“Службени гласник Репу-

V
Присилно одстрањивање и отпремање оваца и коза, затечених на номадској испаши на пољопривредном
земљишту врши орган локалне управе надлежан за послове пољопривредне инспекције.
Присилно одстрањивање и отпремање оваца и коза, затечених на номадској испаши на другом земљишту,
парковима, саобраћајницама и јавним површинама врши
комунална полиција.
Општински орган управе, надлежан за послове
ветеринарске инспекције, учествује у вршењу присилног одстрањивања и отпремања оваца и коза са номадске испаше, у складу са надлежностима утврђеним Законом о здравственој заштити животиња и ветеринарској
дјелатности .

04. 03. 2008.
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VI

Ha основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
При извршењу рјешења о присилном одстра број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 12. Стањивању и отпремању оваца и коза надлежни орган ло- тута општине Бијељина (“Службени гласник општине
калне управе који врши присилно одстрањивање и Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине
отпремање оваца коза позваће држаоца да предујми Бијељина на сједници одржаној дана 28. фебруара 2008.
трошкове одстрањивања и отпремања на рачун локалне године, д о н и ј е л а је
управе, у износу и у року који тај орган одреди .
Ако држалац оваца у одређеном року не преузме
ОДЛУКУ
трошкове из става 1. овог члана, локални орган управе
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА који врши присилно одстрањивање и отпремање оваца и
ТРАФО СТАНИЦА БТС 10/04 KB
коза извршиће пљенидбу и одузимање потребног броја
1000КВА ХОТЕЛ-2
животиња за обезбјеђење надокнаде трошкова присилног одстрањивања и отпремања са номадске испаше, a
I
држаоцу животиња ограничити, односно забранити
кретање са овцама и козама.
Овом Одлуком преноси се право власништва на
О извршеној пљенидби и одузимању ова- електроенергетским постројењима и инсталацијама
ца и коза орган који врши присилно одстрањивање и за пренос електричне енергије (трафо станица,
отпремање донијеће рјешење и држаоцу издати потврду средњенапонски водови и нисконапонски водови) ознао заплијењеним и одузетим овцама и козама .
ке БТС 10/0,4 KB 1000 КВА ХОТЕЛ - 2, коју је изградила општина Бијељина на катастарској парцели означеној
VII
као к.ч. број 3634/1, К.О. Бијељина 2, у извршавању
функције
опремања градског грађевинског земљишта
При присилном острањивању и отпремању овакомуналном
инфраструктуром, на ЗЕДП “ЕЛЕКТРО
ца и коза са номадске испаше, држалац сноси трошкове
органа који води поступак, чувара и пратиоца, исхране БИЈЕЉИНА” А.Д. Бијељина.

оваца и коза, одстрањивања и отпремања, утовара одноII
сно истовара и превоза, ветеринарско-санитарних мјера,
карантина и продаје заплијењених и одузетих оваца и
Пренос права власништва врши се без накнаде.
коза.
III
Висину трошкова из става 1. овог члана утврђује
рјешењем орган локалне управе који је вршио
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од даодстрањивање и отпремање оваца и коза, по извршеном
на објављивања у “Службеном гласнику општине
одстрањивању животиња са номадске испаше.
Бијељина”.
Трошкове настале присилним одстрањивањем и
отпремањем оваца и коза са номадске испаше прије него
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
што су наплаћени од држаоца оваца и коза обезбјеђује
локална управа чији је орган извршио присилно Број: 01-022-21/08		
П Р Е Д С Ј Е Д НИК
Бијељина, 		
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
одстрањивање и отпремање са номадске испаше.
Датум, 28. 02. 2008. године

Драган Ђурђевић, с. р.

VIII
Продају одузетих и заплијењених оваца и коза врши Комисија коју именује Начелник општине
Бијељина.
Ha основу члана 50. и члана 67. Закона о уређењу
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број:
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја
важи Одлука о забрани номадске испаше оваца и коза 6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник опна подручју општине Бијељина (“Службени гласник оп- штине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06 ), Скупштина
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 28.
штине Бијељина “, број: 8/05).
фебруара 2008. године, д о н и ј е л а је
X
IX

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-23/08		
Бијељина, 		
Датум, 28. 02. 2008. године

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

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
“КРУШЕВЉЕ” У БИЈЕЉИНИ
I
Приступа се изради Измјене дијела регулационог
плана “Крушевље” у Бијељини.
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II

Граница обухвата Измјене дијела регулационог
плана подијељена је у два мања обухвата.
Први обухват измјене креће од ресторана „5
језера” границом К.О.Бијељина 1 и Бијељина-село у
правцу сјеверо-истока гдје ломи у правцу сјеверо-запада
преко к.ч.1322/1 у дужини око 120 м гдје ломи у правцу југо-запада сијекући к.ч.309 до западне катастарске међе к.ч.309 гдје ломи управцу југа катастарским
међама к.ч.310/6, 310/7 и 421 гдје ломи у правцу југозапада сијекући к.ч.421, захвата дио к.ч.420/7, гдје ломи
у правцу југо-истока поново преко к.ч.421, гдје ломи у
правцу запада до југо-западног угла к.ч.420/2, гдје ломи
у правцу југо-истока преко к.ч.420/1, 483, 484, 482/1 и
478/2, гдје ломи у правцу сјеверо-истока преко к.ч.478/2,
479, 431, 432/1 и 426 К.О.Бијељина 2 све до почетка
обухвата измјене плана (ресторан „5 језера” ,граница
К.О.Бијељина 1 и Бијељина-село ).
Други обухват измјене креће од југо-источног
угла к.ч.525/33 у правцу истока до југо-западног угла к.ч.525/32 гдје ломи у правцу сјевера до сјеверозападног угла к.ч.525/32 гдје ломи у правцу истока до
сјеверо-источног угла к.ч.525/32 , гдје ломи у правцу сјевера међом к.ч.529/1 и 525/26 у дужини око 40м,
гдје ломи у правцу запада преко к.ч.529/1 у дужини око
80 м, гдје ломи у правцу југа правећи лом до сјевероисточног угла к.ч.525/33 иде даље до почека обухвата
измјене(југо-источни угао к.ч.525/33 )
Укупна површина обухвата Измјене дијела регулационог плана износи 12,007 ха (дванаест запета нула нула седам хектара).
III
не.

04. 03. 2008.

нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини општине Бијељина на усвајање.
IX
О нацрту регулационог плана обавиће се јавна расправа у року од 30 дана.
X
На основу резултата јавне расправе о нацрту регулационог плана Носилац припреме плана утврђује
приједлог 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: 01-022-25/08		
Бијељина, 		
Датум, 28. 02. 2008. године

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

План се односи на период од 2008. до 2015. годиIV

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

Ha основу члана 19. став 1. тачка 2. 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 ии 6/06), Скупштина општине Бијељина
на сједници одржаној дана 28. фебруара 2008. године,
д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Носилац израде регулационог плана биће правно
лице коме буде од стране инвеститора повјерена изра1. Даје се сагласност на Статут Агенције за развој
да истог, а које је регистровано за израду ове врсте пламалих
и средњих предузећа општине Бијељина.
нова.
VIII
Носилац припреме и организације плана утврђује

2. Статут из тачке 1. овог Рјешења налази се у
прилогу Рјешења и чини његов саставни дио.

04. 03. 2008.
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3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 01-023-2/08		
Бијељина, 		
Датум, 28. 02. 2008. године

П Р Е Д С Ј Е Д НИ К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Драган Ђурђевић, с. р.
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Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:
14. Најнижа цијена ��������������������������������������� 80 бодова
15. Рок завршетка радова ����������������������������� 10 бодова
16. Начин плаћања����������������������������������������� 10 бодова
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”.

Ha основу члана 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. ОП -05/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ОП - 05/08
II
За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се
јавна набавка радова: Извођење радова на уређењу Трга
Краља Петра I Карађорђевића у Бијељини, испред
зграде општине
III

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-57/08		
Бијељина, 		
Датум, 19.02.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 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 УСЛУГА бр.ПП- 05-П-1/07
I

Предвиђени максимални износ БРУТО средстаПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
ва за реализацију јавне набавке је 500.000,00 KM од- бројем:ПП-05-П-1/07
носно НЕТО 427.350,427 KM.
II
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду,
средства је: Средства за инвестиције, одржавање и
вршиће
се јавна набавка услуга:
реконструкцију објекатау власништву општине и Соколски дом, број потрошачке јединице: 0005240, екоХигијеничарска служба на подручју општине
номски код: 821 600.
Бијељина у 2008., 2009. и 2010 години
IV
III
Запредметну јавну набавку спровешће се ОТВОПредвиђени максимални износ БРУТО средстава
РЕНИ ПОСТУПАК.
за реализацију јавне набавке је 130.000,00 KM годишње
V
плус евентуални поремећаји на тржишту( инфлација).
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
Предвиђени почетак реализације уговора има се средства је из буџета 2008.2009. и 2010 године:
обавити најкасније од 15.04.2008.године, а крајњи рок Хигијеничарска служба, број потрошачке јединице:
завршетка је 20.07.2008.године.
0005150, економски код: 613 900-07.
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04. 03. 2008.

IV

Лот 3: Одржавање, чишћење и прање јавних површина на подручју насељеног мјеста Јања
За предметну јавну набавку спровешће се ОТВОЛот 4: Прање јавних површина у граду Бијељина
РЕНИ ПОСТУПАК за оквирни споразум.
III
V
Предвиђени максимални износ БРУТО средстаЗа предметну јавну набавку предвиђено је ва за реализацију јавне набавке је: Лот 1:600.000,00
закључивање ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА на период до KM, Лот 2: 400.000,00 KM, Лот 3: 130.000,00 KM, Лот
31.12.2010.године.
4: 300.000,00 KM.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-62/08		
Бијељина, 		
Датум, 26.02.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Средства за финансирање комуналне
потрошње, број потрошачке јединице: 0005170, економски код: 613 300.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се отворени поступак.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 10.04.2008. године, а крајњи рок
завршетка је 10.04.2009. године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:
1. Понуђена цијена��������������������������������������������70 бодова
2. Услови и начин плаћања����������������������������� 30 бодова

VII
Ha основу члана члана 72.3акона о локалној самоКомисија за отварање и вредновање понуда ће се
управи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и члана
формирати
доношењем посебног ријешења.
4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл.
гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и
VIII
70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”,
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -03( 4 лота)/08

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-67/08		
Бијељина, 		
Датум, 03.03.2008. године

I

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: СКП - 03( 4 лота)/08
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове, вршиће се јавна набавка услуга:
Одржавање-чишћење и
подручју општине Бијељина

прање

површина

на

Лот 1: Одржавање и чишђење јавних површина на
подручју града Бијељине
Лот 2: Одржавање јавног градског зеленила

Ha основу члана 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”,

04. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА бр. ДД -24/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним
бројем: ДД - 24/08
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка радова:
Извођење радова на вањском уређењу око објекта
Центра за високо образовање у Бијељини
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Ha основу члана 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 УСЛУГА бр. КНО -01/08
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним
бројем: КНО - 01/08
II

III

За потребе Кабинета Начелника, вршиће се
јавна
набавка услуга: Медијско праћење активности
Предвиђени максимални износ НЕТО средстаАдминистративне
службе општине Бијељина, Начел
ва за реализацију јавне набавке је 598.290,60 KM, одника
општине
и
Предсједника СО-е, уз емитовање
носно БРУТО 700.000,00 KM.
обавјештења, огласа и честитки током 2008. године
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Инвестиције у високошколске установе, број
потрошачке јединице: 0005210, економски код: 821 210.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
V
Предвиђени почетак реализације уговора има се
обавити најкасније од 05.05. 2008. године, а крајњи рок
завршетка је 15.07.2008. године.
VI
Критеријуми који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача су:
1. Понуђена цијена����������������������������������80 бодова
2.	 Рок извођења радова ��������������������������10 бодова
3.	 Начин плаћања�������������������������������������10бодова
VII

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 75.000,00 KM ОДНОСНО
нето 64.102,56 KM.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска
средства је: Остале уговорене услуге (сарадња са другим
општинама и афирмација општине у окружењу), број
потрошачке јединице: 0005120, економски код: 613 900
износ 50.000,00 KM- бруто и Остале уговорене услуге
(односи са јавношћу и информисање), број потрошачке
јединице 0005120, економски код 613 900, износ
25.000,00 KM- бруто.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о
набавци.
V

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

Предвиђени почетак реализације уговора има
се обавити најкасније од марта 2008. године, а
крајњи рок завршетка је 31.12.2008. године.

VIII

VI

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

VII

Број: 02-404-66/08		
Бијељина, 		
Датум, 03.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-68/08		
Бијељина, 		
Датум, 03.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

04. 03. 2008.

Ha основу члана члана 28. Правилника о
критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика ,финансирање научно-истраживачког рада
и награђивање ученика и наставника (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 21//06 и 27/07), Начелник општине Бијељина, дана 29.фебруара 2008. године,
д о н и о је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ
ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ У НАСТАВНОЈ
2007/2008. ГОДИНИ

Ha основу члана 38. Закона о јавним набавкама
I
Босне и Херцеговине (“Сл.гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 39. ПравилниУ Комисију за провођење поступка одабира
ка о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласнаучно-истраживачких радова који ће се финансирати
ник Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општииз буџета општине Бијељина у наставној 2007/2008. гоне д о н о с и:
дини именују се:

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА
ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број: ОП 01/08
број:02-404-12/08 од 15.02.2008.године
I
У члану I Одлуке о резултатима окончаног поступка јавне набавке и избору најповољнијег понуђача број:
02-404-12/08 од 15.02.2008. године умјесто постојећег:
Д.О.О. “ОЈЛЕ” Јања = 58.913,00 KM, стајаће
=59.957,84 KM.
II

1.

доцент др Владо Симеуновић, предсједник ,

2.	 Славица Радић, члан,
3.	 Мирјана Симић, члан,
4.	 Рада Перић, члан,
5.

мр НаталијаПерић, члан,

6.

проф.др Момчило Пелемиш, члан,

7.

проф. др Бранко Крсмановић, члан.
II

Послове секретара Комисије обавља Александар
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове
образовања, науке и културе у Административној служби општине Бијељина.

У свему осталом Одлука остаје иста.

III

III

Задатак Комисије је да изврши преглед приспјелих
пријава
на јавни конкурс и на основу Правилника о
Против ове одлуке дозвољен је приговор у року од
критеријумима
и поступку за стипендирање студената
пет дана од дана пријема исте. Приговор се подноси Наи ученика, финансирање научно-истраживачког рада и
челнику општине.
награђивање ученика и наставника предложи НачелниIV
ку општине научноистраживачке радове који ће се финансирати у наставној 2007/2008. години.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
IV
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-12/08		
Бијељина, 		
Датум, 03.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-6/08		
Бијељина, 		
Датум, 29.02.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

04. 03. 2008.

Службени гласник Општине Бијељина

Ha основу члана 51. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина број: 5/05, 6/05
и 6/06), Начелник општине Бијељина, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о генералном именовању надзора
на пословима изградње водоводне мреже
у МЗ “Бријесница”
I
За надзор на пословима изградње водоводне мреже у МЗ “Бријесница” именује се:
Драгиша Максимовић
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- Миодраг Маричић, проф. физичког - за члана
- Ђорђо Вујановић, дипл. грађ. инжињер - за члана
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Бијељина”.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-2/08		
Бијељина, 		
Датум, 20.02.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

II
Именовани се овлашћује да врши надзор радова
дефинисаних Уговором о извођењу радова бр. 02-404283/07 од 04.02.2008. године закљученог између Општине Бијељина и ДОО “Инстел” Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Бијељина.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-370-184/08		
Бијељина, 		
Датум, 03.03.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51 Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/05 и
6/06 ), члана 4. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама и
удружењима на подручју општине Бијељина, (“Службени гласник општине Бијељина “, број: 13/07 ) и Одлуке о усвајању буџета општине Бијељина за 2008. годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број 32/07),
начелник општине Бијељина р а с п и с у ј е :

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ
ПРОЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
БИЈЕЉИНА
I

Ha основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”,број:
101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 4. и члана 5. Упутства о
провођењу поступка редовне анализе организације и
систематизације радних мјеста у Административној
служби општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,број: 15/07 ), Начелник општине Бијељина
доноси

Расписује се јавни оглас за предлагање програмапројеката омладинских организација и удружења
на подручју општине Бијељина за финансирање и
суфинансирање у складу са Одлуком о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским
организацијама на подручју општине Бијељина. а из
средстава буџета општине Бијељина са буџетске ставке 614 300 Финансирање пројеката из области омладинског организовања у износу од 27.000,00 KM.

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА о именовању комисије
за провођење поступка редовне анализе
организације и систематизације радних мјеста у
Административној служби општине Бијељина

II

I
У Рјешењу о именовању комисије за провођење поступка редовне анализе организације и систематизације
радних мјеста у Административној служби општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”,број:
19/07, 22/07 и 28/07 ), тачка I под редним бројем 7. и 12.
мијења се и на мјесто Синише Кајмаковића и Драгана
Илића као чланова, именују се:

Средства се додјељују омладинским организа
цијама и удружењима која су регистрована на подручју
општине Бијељина, чији су пројекти кандидовани за
финансирање, или суфинансирање из буџета о штине
Бијељина. а реализоваће се до краја календарске године.
III
Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са Одлуком
о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама и удружењима на
подручју општине Бијељина а односе се на рјешавање
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битних питања из области омладинског организовања.
IV
Пројекти који се не могу пријавити и финансирати
или суфинансирати из ових буџетских средстава су :
• пројекти који се базирају на инвестицијским
улагањима, изградњи и адаптацији објеката, куповини опреме и слично,
• пројекти који се искључиво односе на једнократне
манифестације, као на примјер конференције,
округле столове, семинаре, прославе годишњица,
излети и слично, осим у случајевима када су наведене активности дио трајнијег и свеобухватнијег
пројекта,
• организације чија се дјелатност финансира посебним прописима и за које су предвиђена посебна
средства у буџету општине Бијељина.
Организације и удружења подносе пријаве на јавни
оглас на обрасцу за пријаву који прописује Комисија
за расподјелу средстава намијењених омладинским
пројектима.
Уз пријаву се прилаже:
1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у
Бијељини(овјерена копија),
2. Идентификациони број из регистра пословних
субјеката(овјерена копија),
3. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим програмима/ пројектима,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава-(Образац за кандидовање пројекта/програма),
5. Статут удружења(овјерна копија)
б. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат ако тражи
суфинансирање,
7. Изјава овлаштеног лица да није добила средства
од другог донатора за пројекат, или дио пројекта,
којим аплицира на јавни оглас,
8. Удружења којима су додијељена средства за
финансирање омладинских пројеката у прет
ходној години, дужна су приложити нарати ни и
финансијски извјештај о реализацији програма/
пројекта уколико то раније нису учинила.

04. 03. 2008.

сарници Административне службе општине Бијељина
или слати путем поште на адресу:
Република Српска
Административна служба општине Бијељина
Краља Петра Карађорђевића 1
Комисија за расподјелу средстава за финансирање
пројеката од интереса за општину Бијељина са назнаком: HE OTBAPAJ!
VIII
О резултатима конкурса за избор најповољнијих
пројеката, сви учесници ће бити обавијештени писменим путем. НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ
ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-2/08		
Бијељина, 		
Датум, 26.02.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.

Ha основу члана 51 Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”. број 5/05 и
6/06 ), члана 4. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте борбе против штетних утицаја ,организацијама и удружењима на подручју
општине Бијељина, (“Службени гласник општине
Бијељина “, број: 17/07 ) и Одлуке о усвајању буџета
општине Бијељина за 2008. годину (“Службени гласник општине Бијељина”, број 32/07), начелник општине
Бијељина р а с п и с у ј е :

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА БОРБЕ
ПРОТИВ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I

Расписује се јавни оглас за предлагање програмапројеката борбе против штетних утицаја на подручју
општине Бијељина за финансирање и суфинансирање
Поред критерија и услова из тачке III и IV овог у складу са Одлуком о критеријима, начину и поступконкурса, апликанти су обавезни доставити уго- ку расподјеле средстава за пројекте борбе против штетвор о суфинансирању и испунити пријавни образац за них утицаја организацијама и удружењима , на подручју
суфинансирање за дио трошкова у реализацији пројекта. општине Бијељина, а из средстава буџета општине
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине Бијељина са буџетске ставке 614 300 Финансирање
општине Бијељина, соба - 17.
пројеката из области омладинског организовања у износу
од 20.000,00 KM.
VII
VI

II
Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Средства се додјељују организацијама и
Бијељина”
удружењима који су регистровани у Босни и ХерцегоПријаве на јавни оглас са потребном вини , односно Републици Српској и имају сједиште на
документацијом, у запечаћеној коверти предати у пи- подручју општине Бијељина. чији су пројекти кандидо-
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вани за финансирање, или суфинансирање из буџета општине Бијељина, а реализоваће се до краја календарске
године.
Ill

Број 6 - Страна 129

5. Статут организације, удружења(овјерена копија),
б. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат ако тражи
суфинансирање,
7. Изјава овлаштеног лица да није добила средства
од другог донатора за пројекат, или дио пројекта,
којим аплицира најавни оглас.
8. Удружења којима су додијељена средства
за финансирање омладинских пројеката у
претходној години, дужна су приложити наративни и финансијски извјештај о реализацији програма/пројекта уколико то раније нису учинила.

Средства планирана у буџету општине Бијељина
за ове намјене, расподјељују се у складу са Одлуком о
критеријима, начину и поступку расподјеле средстава за
пројекте борбе против штетних утицаја организацијама
и удружењима на подручју општине Бијељина чији се
програми-пројекти односе на:
1. Малољетничку деликвенцију,
2.	 Борбу против наркоманије,
VI
3.	 Превенцију болести које настају као посљедица
Поред критерија и услова из тачке III и IV овог
конзумирања дроге(АИДС и друге),
4.	 Борбу против алкохолизма и дуванских произ- конкурса, апликанти су обавезни доставити уговор о суфинансирању и испунити пријавни образац за
вода.
суфинансирање за дио трошкова у реализацији пројекта.
IV
Сви обрасци се могу преузети у згради Скупштине
општине
Бијељина, соба- 17.
Пројекти који се не могу пријавити и финансирати
или суфинансирати из ових буџетских средстава су:
•
•

•

пројекти који се базирају на инвестицијским
улагањима, изградњи и адаптацији објеката. куповини опреме и слично,
пројекти који се искључиво односе на
једнократне манифестације, као на примјер
конференције, округле столове, семинаре, прославе годишњица, излети и слично, осим у
случајевима када су наведене активности дио
трајнијег и свеобухватнијег пројекта,
организације чија се дјелатност финансира посебним прописима и за које су предвиђена посебна средства у буџету општине Бијељина.

Организације и удружења подносе пријаве на јавни
оглас на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за
расподјелу средстава намијењених за пројекте борбе
против штетних утицаја.
Уз пријаву се прилаже:
1. Рјешење о регистрацији код Основног суда у
Бијељини(овјерена копија),
2. Идентификациони број из регистра пословних
субјеката(овјерена копија),
З. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим програмима/ пројектима,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава-(Образац за кандидовање пројекта/програма),

VII
Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Бијељина”
Пријаве на јавни оглас са потребном
документацијом, у запечаћеној коверти предати у писарници Административне службе општине Бијељина
или слати путем поште на адресу:
Република Српска
Административна служба општине Бијељина
Краља Петра Карађорђевића 1
Комисија за расподјелу средстава за финансирање
пројеката од интереса за општину Бијељина са назнаком: HE OTBAPAJ!
VIII
О резултатима конкурса за избор најповољнијих
пројеката, сви учесници ће бити обавијештени писменим путем. НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ
ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-1/08		
Бијељина, 		
Датум, 26.02.2008. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Мићо Мићић с. р.
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САД РЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

10. Одлука о приступању поступку јавне набавке
услуга бр. СКП - 03 (4 лота)/08���������������������������124

1. Одлука о избору партнера у сврху реализације
пројекта “Топлификација града Бијељина путем
коришћења геотермалне енергије”���������������������117

11. Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова бр. ДД - 24/08 �������������������������������������������125

2.	 Одлука о усвајању програма коришћења
средстава аграрног фонда у 2008. години ���������117
3.	 Одлука о новчаној помоћи породицама погинулих
бораца, цивилним жртвама рата, војним
инвалидима и борцима Одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске����������������������������������������118
4.	 Одлука о забрани номадске испаше оваца и коза
на подручју општине Бијељина���������������������������120
5. Одлука о преносу права власништва - трафо
станица бтс 10/04 kb 1000ква хотел-2����������121
6. Одлука о приступању изради измјене дијела
регулационог плана “Крушевље” у Бијељини���121
7. Рјешење о давању сагласности на статут
Агенције за развој малих и средњих предузећа
општине Бијељина������������������������������������������������122
АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
8.	 Одлука о приступању поступку јавне набавке
радова бр. ОП - 05/08�������������������������������������������123
9. Одлука о приступању поступку јавне набавке
услуга бр. ПП- 05-п-1/07 �������������������������������������123

12. Одлука о приступању поступку јавне набавке
услуга бр. КНО - 01/08 ����������������������������������������125
13. Одлука о измјени одлуке о резултатима окончаног
поступка јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача у поступку јавне набавке број: ОП 01/08
број:02-404-12/08 од 15.02.2008. године������������126
14. Рјешење о именовању комисије за провођење
поступка одабира научноистраживачких радова
који ће се финансирати из буџета општине у
наставној 2007/2008. години�������������������������������126
15. Рјешење о генералном именовању надзора на
пословима изградње водоводне мреже у МЗ
“Бријесница”���������������������������������������������������������127
16. Рјешење о измјени рјешења о именовању
комисије за провођење поступка редовне
анализе организације и систематизације
радних мјеста у Административној служби
општине Бијељина������������������������������������������������127
17. Јавни оглас за финансирање омладинских
пројеката од интереса за општину Бијељина ����127
18. Јавни оглас за финансирање пројеката борбе
против штетних утицаја на подручју општине
Бијељина ���������������������������������������������������������������128
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