
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 07. октобар 2019. године  БРОЈ 19 / 2019

 На основу члана 25. став 1. тачка 5. Закона о 
експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), члана 39. став 1. 
тачка 25. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. 
тачка 28) Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
својој 32. сједници одржаној дана 4. октобра 2019. године, 
донијела је 
                                      

О Д Л У К У
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 
ЗА ОБЈЕКАТ У ОБЛАСТИ СПОРТА У СКЛОПУ 

КОМПЛЕКСА СТАДИОНА “РАДНИК” 

I
 Град  Бијељина обезбиједиће  Гаранцију од Нове 
банке а.д. Бања Лука   у износу од 450.000,00 КМ, у складу 
са  Одлуком о основаности утврђивања општег интереса 
број: 04/1-012-2-2303/19 од 06.09.2019. године, Одлуком 
Скупштине Града 01-022-52/19 од 26.06.2019. године и 
Процјеном ЈП “Дирекција за развој и изградњу града “ 
д.о.о.Бијељина  број: I-563/19 од 19.08.2019. године, ради 
изградње објекта у области спорта - источне трибине и 
помоћног терена у склопу копмплекса стадиона “Радник” 
Бијељина.

II
 Нова банка а.д. Бања Лука  ће   издати гаранцију по 
следећим условима: 
 -накнада 0,50% једнократно што износи 2.250,00 
КМ и 0,50% по кварталу, што износи 9.000,00 КМ, укупно 
11.250,00 КМ.
 Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа 
 Рок важења Гаранције: 1 година 

III
 Задужује се Градоначелник Града Бијељина да 
обезбиједи извршење ове Одлуке.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављиваља  у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-68/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.

 

 На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2. 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. 
став (2) тачка  13) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 
39. став (2) тачка 14) Статута града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града 
Бијељина на 32. сједници одржаној дана 4. октобра 2019. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА – 

К.П.  БРОЈ 2445/1, 
2446 и 2447 СВЕ К .О. БИЈЕЉИНА 1

Члан 1.
 Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима 
означеним  као:

 - Кп.бр. 2445/1 звана „плац“ у нарави двориште 250 
м2 и њива 1. класе 61 м2,
 - Кп.бр. 2446 звана „чардак“ у нарави помоћна 
зграда, површине 118 м2, 
 - Кп.бр. 2447 звана „шупа“ у нарави помоћна зграда 
површине 55 м2.

 Парцеле означене као к.п. 2445/1, звн. „плац“ у 
нарави двориште 250м2 и њива 1. класе 61м2, кп. бр. 2446 зв. 
„чардак“ у нарави помоћна зграда, површине 118 м2 и кп.бр. 
2447 звана „шупа“ у нарави помоћна зграда површине 55м2, 
укупне површине 484 м2, уписане у лист непокретности 
број 3670,  к.о. Бијељина 1 на име Симић (Предрага) Ненад  
са дијелом 2/6 и Симић (Предрага) Ратко са дијелом од 4/6 
као посједника   некретнина.
 Предметне парцеле одговарају грунтовним 
парцелама означеним као к.п. 2445/1, звн. „плац“ у нарави 
двориште 250м2 и њива 1. класе 61м2, кп.бр. 2446 зв. 
„чардак“ у нарави помоћна зграда, површине 118 м2 и кп.бр. 
2447 звана „шупа“ у нарави помоћна зграда површине 
55м2, укупне површине 484 м2, уписане у ЗКИ бр. 3598  к.о. 
Бијељина 1 на име Симић (Предрага) Ненад  са дијелом 2/6 
и Симић (Предрага) Ратко са дијелом од 4/6 као сувласници  
некретнина, те етажни ЗКИ бр.10297 у коме је Симић 
(Предрага) Ратко уписан са својином 1/1.
 Непокретности из става 1. ове Одлуке купују  се ради 
провођења  дијела Регулационог  плана „Центар града“ Бијељина  
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 6 /19).

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која 
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је утврђена Налазом о извршеном утврђивању оквирне 
тржишне вриједности непокретности-земљишта ЈП 
„Дирекција за развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина, 
број: И-653/19 од 01.10.2019. године и Допуни налаза број: 
И-658/19 од 02.10.2019. године. Према  налазу  парцеле к.п. 
број 2445/1, 2446 и к.п. број 2447 су у обухвату спроведбеног 
документа просторног уређења, Измјене регулационог 
плана „Центар Града“ и налази се у првој стамбено-
пословној зони. Према  истом  вриједност непокретности 
износи 300.00  КМ/м2, што за к.п. број 2445/1, 2446, 2447, 
чија је укупна површина 484 м2, износи 145.200,00 КМ, те 
изграђени објекти, ограда и др. у вриједности од 20.000,00КМ 
што укупно износи 165.200,00КМ коју  купопродајну  цијену  
ће  Град  Бијељина  исплатити Симић (Предрага) Ненаду и 
Симић (Предрага) Ратку.

Члан 3.
 На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у 
јавним евиденцијама  непокретности извршиће се упис 
права својине и права посједа у корист Града Бијељина са 
дијелом 1/1.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности - земљишта описаног у члану 1. ове Одлуке, 
по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

 Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет 
Града Бијељина.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-67/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. и 37. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 69. став 1. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 39. став 2. тачка 
2. и 43. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 32. 
сједници одржаној дана 4. октобра 2019. године, донијела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.
 У Одлуци о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
17/18), члан 15. мијења се и гласи:
 „Остало грађевинско земљиште, у смислу ове 
Одлуке, је изграђено и неизграђено земљиште намијењено 
за изградњу објеката у складу са одредбама Закона о 
уређењу простора у грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), а које се налази изван 
зоне градског грађевинског земљишта, односно изван града 
и насеља градског карактера, а које је као такво одређено 
Просторним планом Града Бијељина и овом Одлуком“.
                                                                           

Члан 2.
 Члан 51. став (1) мијења се и гласи:

 „(1) Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта и накнада за ренту (у даљем тексту: накнада) 
могу се плаћати у ратама, уз исплату у цјелини, највише до 
10 једнаких рата, уз претходно обезбјеђење инструмената 
плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица.“

 Став (2) брише се.
 Досадашњи став (3) постаје став (2).

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-69/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.

 На основу  члана  39. став (2) тачка 13)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана 
18. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 17/18), и члана  
39. став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 32.сједници одржаној дана 4. октобра 2019. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се лицитацијом продаја градског грађевинског 
земљишта у својини Града Бијељина, опремљеног основном 
инфраструктуром,  и то:

кп.бр. 728/141   звн.“Ковиљуше“     њива 5. класе       у 
површини од        5452м2,

кп.бр. 728/194   звн.“Ковиљуше“     њива 6. класе       у 
површини од        4.394м2,

уписанe у Лист непокретности број: 2711  к.о. Бијељина 
Село на име Општине Бијељина, правног предника Града 
Бијељина, као посједника са 1/1 дијела  и  у земљишно-

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.



Број 19 - Страна 3Службени гласник Града Бијељина07. октобар 2019.

књижни уложак број: 2420  к.о.Бијељина Село у корист 
Општине Бијељина, правног преденика Града Бијељина, као 
носиоца права својине са дијелом 1/1, без терета. 

 У складу са измјенама Регулационог плана 
„Индустријска зона 3“ („Службени гласник општине 
Бијељина“, бр. 5/15) земљиште означено као кп.бр. 
728/141,728/194, све к.о. Бијељина Село, намијењено је за 
изградњу објеката пословно-производне зоне са акцентом 
на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни 
погони и индустријски погони).
Земљиште је опремљено основном инфраструктуром, 
саобраћајницом, водоводном и  електродистрибутивном 
мрежом.

Члан 2.
 Почетна продајна цијена земљишта из 
члана 1. ове Одлуке  износи  15,00 КМ/м2 (словима: 
петнаестконвертибилнихмарака), односно за:

728/141..........................................................................81.780,00КМ
728/194..........................................................................65.910,00КМ

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се 
уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, 
о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати 
износа и то за:

728/141............................................................................8.178,00КМ
728/194............................................................................6.591,00КМ

Члан 4.
 Продајну цијену грађевинске парцеле/а  учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити 
једнократно, с тим да се купопродајна цијена умањује за  
10%.
 Продајну цијену грађевинске парцеле  учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити 
и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве 
рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора 
на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу 
извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити 
записник о примопредаји земљишта у посјед.
 Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у 
мјесецу,  за текући мјесец. 
 Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 15-
ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан 
је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец 
продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца 
купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до 
исплате рате.
 Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде 
каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају 
дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан 
износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене 
из Уговора.
 Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења 
продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне 
цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани 
уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања 

на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка 
купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси 
и трошкова принудне наплате.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове 
за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  
непокретности.

Члан 5.
 Поступак Лицитације градског грађевинског 
земљишта спровешће  Комисија за спровођење јавног 
конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења, 
непокретности у својини Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, бр.30/16), у складу са законском 
и подзаконском регулативом из ове области, а Оглас за 
продају земљишта објавиће се  у „Семберским новинама“, 
дневним новинама ДОО „ОСЛОБОЂЕЊЕ СЕРВИСИ“ 
Сарајево, на Огласној плочи Градске управе Града Бијељина  
и веб страници Града  Бијељина. 

Члан 6.
 Купац је у обавези да у року од једне године 
од дана закључења купопродајног уговора, односно 
нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу 
градње планираног објекта, а у року од двије године од 
дана закључења купопродајног уговора започне градњу 
предвиђеног објекта.
 Уколико купац у крајњем року од двије године не 
испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји 
грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о 
раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије 
обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће 
путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина 
извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је 
започета градња објекта.
 У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза 
из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60 
мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене  
купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60% 
уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана 
од дана раскида Уговора.
 У случају да продавац у наведеном року не врати 
купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев 
купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а 
ради непосредног принудног извршења без одлагања на 
цјелокупној имовини продавца. 
Уколико је уговорено једнократно плаћање,  Град враћа 
купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске 
парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу  
нотарске  исправе и већ уписаног терета

Члан 7.
 Трошкове израде нотарске исправе, трошкове 
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и 
накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у 
грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права својине 
у јавним евиденцијама непокретности сносиће купац.

Члан 8.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.                                                 
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Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-70/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 14) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 6. Закона о гробљима 
и погребној дјелатности (Службени гласник Републике 
Српске“, број: 31/13 и 6/14) и члана 39. став (2) тачка 
14. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и члана 6. став 2. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Градско гробље“ Д.О.О. 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 19/14),  
Скупштина Града на 32. сједници одржаној дана 4. октобра 
2019. године,  донијела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ЈКП “ГРАДСКО 
ГРОБЉЕ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА НА УПРАВЉАЊЕ, 
КОРИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА, 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЛАСНИШТВО ГРАДА 

БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 У Одлуци о давању ЈКП “Градско гробље” Д.О.О. 
Бијељина на управљање, кориштење и одржавање земљишта, 
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре 
власништво Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 2/15 ), члан 6. мијења се и гласи:

 „На некретнинама из члана 1. ове Одлуке, које се дају 
на управљање, кориштење и одржавање, извршиће се упис 
права кориштења у јавним евиденцијама непокретности у 
корист ЈКП “Градско гробље” Д.О.О. Бијељина”. 

Члан 2.
 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-71/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 21. став 1. Одлуке 
о гробљима и погребној дјелатности на подручију Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/15 и 12/18), члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) и члана 6. став 2. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Градско гробље“ Д.О.О. 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
19/14), Скупштина Града на 32. сједници одржаној дана 

4. октобра 2019. године, донијела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ЈКП “ГРАДСКО 
ГРОБЉЕ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА НА УПРАВЉАЊЕ, 
КОРИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА, 
ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. 1552, К.О. ПАТКОВАЧА 

ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 У Одлуци о давању ЈКП „Градско гробље“ Д.О.О. 
Бијељина на управљање, кориштење и одржавање земљишта 
означеног као К.П. 1552, К.О. Патковача власништво Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 14/17), 
члан 4. мијења се и гласи:

 „На некретнинама из члана 1. ове Одлуке, које се дају 
на управљање, кориштење и одржавање, извршиће се упис 
права кориштења у јавним евиденцијама непокретности у 
корист ЈКП “Градско гробље” Д.О.О. Бијељина”. 

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-72/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 21. став 1. Одлуке о 
гробљима и погребној дјелатности на подручију Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:11/15 
и 12/18), члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Градско гробље“ Д.О.О. Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 19/14), Скупштина Града 
на 32. сједници одржаној дана 4. октобра 2019. године, 
донијела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ЈКП “ГРАДСКО 
ГРОБЉЕ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА НА УПРАВЉАЊЕ, 
КОРИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. 5592, К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА 
ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 У Одлуци о давању ЈКП „Градско гробље“ Д.О.О. 
Бијељина на управљање, кориштење и одржавање земљишта 
означеног као к.п. 5592, К.О. Обарска Велика власништво 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
11/17), члан 4. мијења се и гласи:

 „На некретнинама из члана 1. ове Одлуке, које се дају 
на управљање, кориштење и одржавање, извршиће се упис 
права кориштења у јавним евиденцијама непокретности у 
корист ЈКП “Градско гробље” Д.О.О. Бијељина”. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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Славиша Марковић,с.р.
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Славиша Марковић,с.р.
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Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-73/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 21. став 1. Одлуке 
о гробљима и погребној дјелатности на подручју Града 
Бијељина (”Службени гласник Града Бијељина”, број: 11/15 
и 12/18), члана 39. став 2. тачка 14. Статута Града Бијељина 
(”Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17) и члана 6. 
став 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Градско гробље” д.о.о. Бијељина (”Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 19/14), Скупштина Града Бијељина на 32. 
сједници одржаној дана 4. октобра 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
 О ДАВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
НА УПРАВЉАЊЕ, КОРИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. 784/2, К.О. 

ПОПОВИ ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Јавном комуналном предузећу „Градско гробље” 
д.о.о. Бијељина, чији је оснивач Град Бијељина, даје се 
на управљање, кориштење и одржавање земљиште у 
власништву Града Бијељина означено као к.п. 784/2  њива 
3. класе површине 3.012m2 уписано у Лист непокретности 
број 1410/1, к.о. Попови и ЗК уложак број 15, к.о. Попови, у 
којем је Општина Бијељина уписана као корисник и власник 
са дијелом 1/1.
 Парцела у нарави представља гробље. 

Члан 2.
 Земљиште из члана 1. ове Одлуке даје се на 
управљање, кориштење и одржавање ради обављања 
погребне и других дјелатности утврђених Законом о 
комуналној дјелатности, Одлуком о гробљима и погребној 
дјелатности на подручју Града Бијељина и Одлуком о 
оснивању ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина.
Поред наведених прописа из става 1. овог члана, обављање 
погребне дјелатности на овом гробљу обављаће се у складу 
са Планом унапређења и уређења Новог гробља Попови кога 
је донијело ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина под бројем: 
2-1-609/19 дана 20.05.2019. године, на који је сагласност 
дао Савјет мјесне заједнице Село Попови дана 20.02.2019. 
године и Планом парцелације гробље МЗ Попови израђеног 
од стране  „3D PUTNIK“ Бијељина, ул. Рачанска број 13.
План унапређења и сређивања Новог гробља Попови је 
саставни дио ове Oдлуке.

Члан 3.
 ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина је дужно 
да Скупштини Града Бијељина најмање једном годишње 
подноси Извјештај о управљању, кориштењу и одржавању 
гробља из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.
 На некретнинама из члана 1. ове Одлуке, које се дају 
на управљање, кориштење и одржавање, извршиће се упис 
права кориштења у јавним евиденцијама непокретности у 
корист ЈКП „Градско гробље” д.о.о. Бијељина. 

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-74/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 5) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 32. сједници одржаној дана 4. 
октобра 2019. године, донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ ПО ОСНОВУ 
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ
 

Члан 1.
 Овим Програмом се утврђује начин коришћења 
средстава од накнада за коришћење природних ресурса 
у сврху производње електричне енергије за 2019. годину 
и утврђују намјене у које ће се средства усмјеравати и 
трошити.
 У складу са Законом о накнадама за коришћење 
природних ресурса у сврху производње електричне 
енергије („Службени гласник Републике Српске“, број: 
52/14), привредна друштва која производе електричну 
енергију плаћају накнаду за коришћење природних ресурса 
у Фонд солидарности за обнову Републике Српске и у 
буџете јединица локалне самоуправе у сразмјери 50 : 50. 
Законом о измјенама Закона о накнадама за коришћење 
природних ресурса у сврху производње електричне енергије 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 15/16), 
цјелокупна средства плаћају се у буџете јединица локалне 
самоуправе.
 ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, извршила 
је уплату намјенских средстава дана 19.06.2019. године на 
рачун јавних прихода Града Бијељина у износу од 42.311,85 
КМ за период 01.04.2015. године до 30.04.2016. године. 
Ступањем на снагу Закона о престанку важења Закона 
о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 17/18) и Закона о измјенама 
и допунама Закона о концесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 16/18), поменуте накнаде плаћају 
се јединицама локалне самоуправе гдје се налазе објекти за 
производњу електричне енергије.
 С обзиром да су намјенска средства за поменути 
период уплаћена на рачун јавних прихода Града Бијељина 
дана 19.06.2019. године, Програм коришћења средстава 
од накнада за коришћење природних ресурса у сврху 
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производње електричне енергије односи се на 2019. годину.

Члан 2.
 У складу са Законом, средства прикупљена по 
основу  накнада за коришћење природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије користе се за:

 1) Изградњу и санацију примарних 
инфраструктурних објеката (водовод, канализација, 
топловод, локални путеви и друго) који су у функцији 
привредног развоја и запошљавања, у проценту од најмање 
30% од укупних средстава која се уплате по овом основу и
 2) Изградњу нових привредних капацитета или 
проширење постојећих, укључујући и стимулативно 
кредитирање, као и друге намјене утврђене Програмом 
коришћења средстава уплаћених по основу накнада.

Члан 3.

 Расположива средства:

 У 2019. години расположива средства од накнада 
за коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије износе 42.311,85 КМ.

Члан 4. 

 План утрошка:

 Средства од накнада за коришћење природних 
ресурса у сврху производње електричне енергије, користиће 
се за реализацију сљедећих пројеката и активности:

 1. Изградња и санација примарних 
инфраструктурних објеката (водовод, канализација, 
топловод, локални путеви и друго) који су у функцији 
привредног развоја и запошљавања ................... 18.000,00КМ 
 Одјељење за стамбено – комуналне послове и 
заштиту животне средине

 2. Подстицај за унапређење пословног амбијента 
малим и средњим предузећима која обављају производне и 
услужне дјелатности из области електро – инсталацијског 
сектора ........................................................................ 12.000,00КМ 
 Одјељење за привреду
   
   
 3. Подстицај малим и средњим предузећима за 
повећање продуктивности и конкурентности производних 
капацитета ................................................................. 12.311,85КМ 
 Одјељење за привреду
         
 УКУПНО: 42.311,85

Члан 5.
 Средства додијељена Одјељењу за стамбено 
– комуналне послове и заштиту животне средине ће 
се распоређивати на основу одредби Закона о јавним 
набавкама.
 Средства додијељена Одјељењу за привреду ће се 
распоређивати на основу Правилника о начину утрошка 
средстава од накнада за коришћење природних ресурса у 
сврху производње електричне енергије за 2019. годину, који 

ће се донијети након ступања на снагу овог Програма, а који 
доноси Градоначелник Града Бијељина.
 Правилником се уређују критеријуми, начин 
и поступак расподјеле средстава. Правилником ће се 
предвидјети могућност реалокације финансијских средстава 
са одређених позиција на другу позицију уколико се за тим 
укаже потреба. 
 Правилник ће бити објављен у „Службеном 
гласнику Града Бијељина“, као и на званичној интернет 
страници Града Бијељина.

Члан 6.
 Извјештај о реализацији овог Програма, ресорна 
одјељења доставиће на крају године Скупштини Града 
Бијељина на разматрање и усвајање.

Члан 7.
 Контролу коришћења средстава у складу са 
Програмом, врши Министарство финансија, а на основу 
члана 11. тачка (2) Закона о накнадама за коришћење 
природних ресурса у сврху производње електричне енергије.

Члан 8.
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-75/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.

 На основу члана 11. став 6. и члана 12. Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 78/11, и 106/15), члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 5. 
Одлуке о висини боравишне таксе која се плаћа на подручју 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
3/16), Скупштина Града Бијељина на 32. сједници одржаној 
дана 4. октобра 2019. године, донијела је 

И З М Ј Е Н У  П Р О Г Р А М А
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 
НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ 
ПРИХОДА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Програму коришћења средстава прикупљених на 
рачуну посебних намјена по основу прихода од боравишне 
таксе („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/19 и 
13/19), члан III став (1) тачка 4. мијења се и гласи:

„4. Пројекти Прослава Пантелинских дана и Нова година .....
..................................................................................... 36.000,00 КМ“

Члан 2.
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-76/19
Бијељина,
Датум, 4. октобар 2019. год.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 68/07, 109/12  и  44/16)  и члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 32. 
сједници одржаној дана 4. октобра 2019. године,               д о н 
и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

 1. Момчило Копривица из Бијељине, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности директора Јавне установе 
‘’Музеј Семберије’’ Бијељина, због окончања поступка јавне 
конкуренције за избор директора.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и 
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач.

 Имајући у виду чињеницу да је на сједници 
Скупштине града Бијељина одржаној дана 31.07.2019. године 
расписан Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста 
директора Јавне установе ‘’Музеј Семберије’’ Бијељина, те да 
је у међувремену окончана процедура у вези са поступком 
избора директора, то је примјеном горе наведених одредби 
одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-68/19
Бијељина,
Датум: 4. октобар 2019. год.

 
 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 

97/16 и 36/19), члана 18. став 2. и 3a. Закона о систему јавних 
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 
109/12  и  44/16)  и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а 
након разматрања Извјештаја Комисије за избор директора 
Јавне установе ‘’Музеј Семберије’’ Бијељина, Скупштина 
Града Бијељина на 32. сједници одржаној дана 4. октобра 
2019. године,   д о н и ј е л а  је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

 1.  Момчило Копривица из Бијељине именује се за 
директора Јавне установе ‘’Музеј Семберије’’ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године 
и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док 
је ставом 3а. истог члана прописано да директора установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 
именује скупштина општине, односно скупштина града.   
Одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач.

 На сједници одржаној дана 31.07.2019. године 
Скупштина града Бијељина расписала је Јавни конкурс 
за попуну упражњеног мјеста директора Јавне установе 
‘’Музеј Семберије’’ Бијељина број 01-111-56/19 од 31.07.2019. 
године, те донијела Рјешење о именовању комисије за избор 
директора Јавне установе ‘’Музеј Семберије’’ Бијељина 
број 01-111-57/19 од 31.07.2019. године. Након проведене 
процедуре која је подразумјевала прегледање свих пријава 
које су стигле у прописаном року, обављање интервјуа 
са свим кандидатима који су ушли у ужи избор, комисија 
је сачинила извјештај дана 30.09.2019. године у којем је 
предложено да се за директора Јавне установе ‘’Музеј 
Семберије’’ Бијељина именује Момчило Копривица и исти 
доставила Градоначелнику, који је након тога Скупштини 
града Бијељина упутио допис којим је предложио да се за 
директора Јавне установе ‘’Музеј Семберије’’ Бијељина 
именује Момчило Копривица.
 Након проведеног поступка јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за 
директора Јавне установе ‘’Музеј Семберије’’ Бијељина 
именује Момчило Копривица добио већину гласова од 
укупног броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је 
ријешено као у диспозитиву.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 19 - Страна 8 07. октобар 2019.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-69/19
Бијељина,
Датум: 4. октобар 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о 
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 32- 
сједници одржаној дана 4. октобра 2019. године, д о н и ј е л 
а  је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  Александар Станкић, Драган Стевановић 
и Милена Бајић Шкорић из Бијељине, разрјешавају се 
дужности вршиоца дужности чланова Управног одбора 
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града 
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције за 
избор чланова Управног одбора Агенције за развој малих и 
средњих предузећа Града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

  Имајући у виду чињеницу да су Александар 
Станкић, Драган Стевановић и Милена Бајић Шкорић 
именовани за вршиоце дужности чланова Управног одбора 

Агенције за развој малих и средњих предузећа Града 
Бијељина на сједници скупштине одржаној дана 31.07.2019. 
године, да је након тога објављен Јавни конкурс за попуну 
упражњеног мјеста чланова Управног одбора Агенције за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина, те да је 
окончана процедура у вези са поступком избора чланова 
Управног одбора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина, то је примјеном горе наведених 
одредби одлучено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-70/19
Бијељина,
Датум: 4. октобар 2019. год

       
 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о 
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16)  и члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а на основу Извјештаја Комисије за 
избор три члана Управног одбора Агенције за развој малих 
и средњих предузећа Града Бијељина, Скупштина Града 
Бијељина на 32. сједници одржаној дана 4. октобра 2019. 
године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.   Александар Станкић, Драган Стевановић и 
Милена Бајић Шкорић из Бијељине, именују се за чланове 
Управног одбора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина, због окончања поступка јавне 
конкуренције за избор чланова Управног одбора Агенције 
за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 31.07.2019. године донијела је Рјешење о именовању 
Александра Станкића, Драгана Стевановића и Милене 
Бајић Шкорић за вршиоце дужности чланова Управног 
одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града 
Бијељина. Тачком 2. диспозитива рјешења од 31.07.2019. 
године одређено је да ће функцију из тачке 1. тог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Града Бијељина .

 На сједници одржаној дана 31.07.2019. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс 
за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора 
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града 
Бијељина број 01-111-52/19 од 31.07.2019. године, те 
донијела рјешење о именовању комисије за избор чланова 
Управног одбора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина број 01-111-53/19 од 31.07.2019. 
године. Након проведене процедуре која је подразумјевала 
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном року, 
обављање интервјуа са свим кандидатима који су ушли 
у ужи избор, комисија је сачинила извјештај у којем је 
предложено да се за чланове Управног одбора Агенције за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина именују 
Александар Станкић, Драган Стевановић и Милена Бајић 
Шкорић и исти доставила Градоначелнику, који је након 
тога Скупштини града Бијељина упутио допис којим је 
предложио да се за чланове Управног одбора Агенције за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина именују 
Александар Станкић, Драган Стевановић и Милена Бајић 
Шкорић.

 Након проведеног поступка јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за чланове 
Управног одбора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина именују Александар Станкић, 
Драган Стевановић и Милена Бајић Шкорић добио већину 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-71/19
Бијељина,
Датум: 4. октобар 2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и 
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина, 
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 O  ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНЕ ГРУПЕ ЗА 
ВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ДОНОШЕЊА ПЛАНА ОДРЖИВЕ 

УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

I
 Именује се Координациона група за вођење 
процеса доношења Плана одрживе урбане мобилности 
Града Бијељина, у сљедећем саставу: 

 1. Александар Томић, координатор, Градска управа 
Града Бијељина;
 2. Анкица Тодоровић, замјеник координатора, 
Градска управа Града Бијељина;
 3. Миле Пејчић, Градска управа Града Бијељина;
 4. Стојан Јововић, Градска управа Града Бијељина;
 5. Немања Митрић, Градска управа Града Бијељина;
 6. Ненад Радић, Градска управа Града Бијељина;
 7. Борјан Максимовић, Градска управа Града 
Бијељина;
 8. Драган Јовановић, Градска управа Града Бијељина;
 9. Стеван Чукић, Ј.П. „Дирекција за изградњу Града“.

II
 Координациона група је оперативно, извршно 
и координационо тијело задужено за вођење процеса 
планирања на нивоу ЈЛС, те представља комуникацијску 
везу са другим тијелима ЈЛС. Задатак Координационе групе  
је да учествује у изради Плана одрживе урбане мобилности 
те омогући неопходне информације Савезу општина и 
градова Републике Српске, односно Њемачкој организацији 
за међународну сарадњу (ГИЗ) у Босни и Херцеговини, 
приликом израде Плана одрживе урбане мобилности Града 
Бијељина.

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

Број: 02/014-1-3851/19
Бијељина,
Датум: 01.октобар 2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-64/19 од 25.09.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 233 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ГАЛАЦ 7 ЗЕЛЕНА ЗГРАДА“ 
улица Галац бр. 7  Бијељина,  са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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„ГАЛАЦ 7 ЗЕЛЕНА ЗГРАДА“ улица Галац бр. 7  Бијељина, 
Регистарски лист број: 233.
 Оснивачи: 7 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Љубица Ружичић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-64/19
Бијељина,
Датум: 25.09.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-62/19 од 25.09.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 232 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ИВЕ АНДРИЋА 46В“ улица 
Иве Андрића бр. 46в  Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ИВЕ АНДРИЋА 46В“ улица Иве Андрића      бр. 46в  
Бијељина, Регистарски лист број: 232.
 Оснивачи: 17 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Драган Станишић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-62/19 
Бијељина, 
Датум: 25.09.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-63/19 од 25.09.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 234 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ЛАМЕЛА 10А“ улица 
Крушевачка бр. 16  Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЛАМЕЛА 10А“ улица Крушевачка бр. 16    Бијељина, 
Регистарски лист број: 234.
 Оснивачи: 18 етажних  власника зграде.  

 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Мило Цвијетић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-63/19 
Бијељина, 
Датум: 25.09.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-65/19 од 01.10.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 235 упис регистрације Заједнице 
етажних власника          „27. МАРТА 10/2019“  улица 27. 
Марта  број 10, Бијељина, са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника „27. 
МАРТА 10/2019“  улица 27. Марта  број 10,  Регистарски 
лист број: 235.
 Оснивачи: 12 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Немања Ерак, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-65/19
Бијељина,     
Датум: 01.10.2019. год.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ 
ОД БАНКЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ У ОБЛАСТИ 
СПОРТА У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА 
„РАДНИК“

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА – К.П. БРОЈ 2445/1, 2446, 
2447 СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 1

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ 
ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
ОБУХВАТУ ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ ДОО БИЈЕЉИНА НА 
УПРАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ЗЕМЉИШТА, КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ ДОО БИЈЕЉИНА НА 
УПРАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ЗЕМЉИШТА, ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. 1552, 
К.О. ПАТКОВАЧА ВЛАСНИШТВО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ ДОО БИЈЕЉИНА НА 
УПРАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ЗЕМЉИШТА, ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. 5592, К.О. 
ОБАРСКА ВЕЛИКА ВЛАСНИШТВО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ДАВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО 
ГРОБЉЕ“ ДОО БИЈЕЉИНА НА УПРАВЉАЊЕ, 
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА 
ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. 784/2, К.О. ПОПОВИ 
ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
УПЛАЋЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У 
СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗМЈЕНА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА РАЧУНУ 
ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА 
ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНЕ 
ГРУПЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ДОНОШЕЊА 
ПЛАНА ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ГАЛАЦ 
7 ЗЕЛЕНА ЗГРАДА“ УЛИЦА ГАЛАЦ БР. 7 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА  „ИВЕ 
АНДРИЋА 46В“ УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА БР. 46В 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЛАМЕЛА 
10А“ УЛИЦА КРУШЕВАЧКА БР. 16 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „27. МАРТА 10/2019“ 
УЛИЦА 27. МАРТА БРОЈ 10, БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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