Службени гласник
Града Бијељина
Година LIII

26. јул 2017. године

На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) и члана 39. став 2. тачка 2) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана
1. и 2. Одлуке о измјенама одлуке о буџету града Бијељина
- Ребалансу Буџета за 2017.годину („Службени гласник
града Бијељина“,број: 14/17), Скупштина Града на својој
9.сједници одржаној дана, 21. Јула 2017. године , донијела је:
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8. Помоћ удружењима.............................30 000,00 КМ
9. Регрес камата за прољетну сјетву и задруге које
врше организовани откуп поврћа и воћа............30 000,00 КМ
10. Подршка едукацији, презентацији пројеката,
посјета сајмовима, подршка увођењу сертификоване
производње, суфинансирање анализа квалитета земљишта
и пројеката развојних агенција .............................55 000,00 КМ
УКУПНО................................................................1.200 000,00 КМ

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2017. години( „
Службени гласник Града Бијељина“,број:09/17), члан 2.
мијења се и гласи:
Члан 2.
Расположива средства :
Укупан износ расположивих средстава предвиђен
Буџетом Града Бијељина који се усмјерава за подстицај
пољопривредне производње је 1.200.000,00 КМ. “
Члан 2.
Члан 3. Мијења се и гласи:
Члан 3.
План утрошка :
Наведени износ средстава усмјерит ће се на
следећи начин:
Подстицај производњи, доходку и руралном развоју:
1. Подршка организованом откупу поврћа и
воћа, организованом откупу пшенице род 2016. године и
организованом откупу дувана из 2016. године, ....…………
…................................................................................ 500 000,00 КМ
2. Подршка сточарству...........................190 000,00 КМ
3. Подршка подизању нових засада воћа .....................
.......................................................................................15 000,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и
наводњавању .............................................................50 000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње
.................................................................................... 190 000,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре …................
.................................................................................... 120 000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) ................................20 000,00 КМ

Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:01-022-76/17
Бијељина,
Датум:21. јул .2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) и 8) Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 47. став 1., а у вези са чланом 38.
став 2. 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 8) Статута Града Бијељина
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), Скупштина
Града Бијељина на својој 9. сједници одржаној дана 21. јула
2017. године донијела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“ У БИЈЕЉИНИ
I
Утврђује се нацрт измјене Регулационог плана
“Индустријска зона 2“ у Бијељини, урађен од стране носиоца
израде планског документа, ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града“ Д.О.О. Бијељина, јула 2017. године.
II
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска
зона 2“ у Бијељини садржи текстуални и графички дио.
1) Текстуални дио нацрта измјене плана састоји се
од сљедећих поглавља:
- Уводни дио;
- Стање организације, уређења и коришћења простора,
- Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора;
- План организације, уређења и коришћења
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простора-пројекција изградње и уређења простора,
- Одредбе и смјернице за спровођење плана
2) Графички дио нацрта измјене плана састоји се од
сљедећих графичких прилога:
- Копија катастарског плана-постојеће стање Р 1:1000;
- Извод из ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине Р 1:5000,
- Извод из ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине- план намјене површина Р 1:5000,
- Извод из ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине-саобраћајна инфраструктура Р 1:5000,
- Извод из ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине- синхрон план инфраструктуре Р 1:5000,
- Инжењерско-геолошка карта Р 1:5000,
- Имовински статус земљишта Р 1:5000,
- Бонитет и карактеристике затечене физичке
структуре Р 1:1000,
- Основна намјена површина Р 1:1000,
- План просторне организације Р 1:1000,
- План саобраћајне инфраструктуре Р=1:1000,
- План парцелације Р 1:1000,
- План регулационих и грађевинских линија Р1:1000,
- План електроенергетске и телекомуникационе
инфраструктуре Р 1:1000,
- План хидротехничке инфраструктуре Р 1:1000,
- План заштите животне средине и вањског
уређења Р 1:2500
III
Нацрт измјене плана „Индустријска зона 2“ у
Бијељини, након усвајања ове Одлуке, биће изложен на
јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење
Градске управе Града Бијељина и у просторијама ЈП
„Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О Бијељина, у
трајању од 30 дана.
IV
Носилац припреме измјене плана, Одјељење
за просторно уређење, обавијестиће јавност о мјесту,
времену и начину излагања утврђеног нацрта измјене
плана путем огласа који ће бити објављен у два средства
јавног информисања, најмање два пута, с тим да ће се прво
обавјештење објави осам дана прије почетка јавног увида,
а друго 15 дана од почетка излагања нацрта документа
просторног уређења на јавни увид.
V
Оглас из члана IV ове Одлуке садржаће
сљедеће: мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида,
мјесто и датум једног или више јавних излагања, мјесто
и вријеме пружања појашњења предложених планских
рјешења заинтересованим лицима од представника
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О.
Бијељина и Одјељења за просторно уређење, те рок до
када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења
на нацрт измјене плана.
VI
Одјељење за просторно уређење обавезно је
да на сваком мјесту на којем је изложен нацрт измјене
плана обавијестити јавност да се детаљније информације,

26. јул 2017.

објашњења и помоћ у формулисању примједаба могу
добити у Одјељењу за просторно уређење и ЈП „Дирекција
за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина.
VII
Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени
нацрт измјене плана уписују се у свеску са нумерисаним
странама која ће се налазити у просторији у којој ће
утврђени нацрт измјена плана бити изложен или се у писаној
форми могу доставити Одјељењу за просторно уређење. Све
пристигле примједбе, приједлоге и мишљења на утврђени
нацрт измјене плана Одјељење за просторно уређење је
обавезно да прослиједи ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина.
VIII
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
Д.О.О. Бијељина дужна је размотри све примједбе,
приједлоге и мишљења, који су достављени током
јавног увида и прије утврђивања приједлога документа
просторног уређења, те да према њима заузме став, а да
образложње истог у писаној форми достави Одјељењу
за просторно уређење и лицима која су доставила своје
приједлоге, примједбе и мишљења.
IX
Приједлог измјене плана утврдиће се на основу
нацрта који је био објављен и става према примједбама,
приједлозима и мишљењима на тај нацрт. У приједлогу
измјене плана не могу се мијењати рјешења из нацрта,
осим оних на која је била стављена основана примједба,
приједлог или мишљење. Став ЈП „Дирекција за изградњу
и развој града“ Д.О.О. Бијељина према примједбама,
приједлозима и мишљењима разматраће се на стручној
расправи, која ће се организовати у року од 30 дана од дана
затварања јавног увида, на коју ће се позвати представници
Одјељења за просторно уређње, ЈП „Дирекција за изградњу
и развој града“ Д.О.О. Бијељина и органи и правна лица из
члана 42 став 3 Закона о уређењу простора и грађењу, те
чланови Савјета плана.
X
Одјељење за просторно уређење објавиће јавни
позив за јавну расправу у најмање једном дневном листу
доступном на територији цијеле Републике Српске три
дана прије и на дан одржавања расправе, на којој могу да
присуствују сва заинтересована лица. Ако јавној расправи
не присуствују уредно позвани овлашћени стручни
представници органа и правних лица из члана 42, став
3 Закона о уређењу простора и грађењу сматраће се да су
прихватили приједлог измјене плана.
XI
Ако се приједлог измјене плана на основу
прихваћених приједлога, примједаба и мишљења
достављених у току јавног увида, значајно разликује од
нацрта измјене плана, Одјељење за просторно уређење
дужно је да организује поновни јавни увид.
Трајање поновног јавног увида не може бити
краће од 8 дана.
Поновни јавни увид се може спроводити највише
два пута, након чега се доноси нова одлука о изради
измјене плана.
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XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:01-022-77/17
Бијељина,
Датум: 21. јул 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) и 8) Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 47. став 1., а у вези са чланом 38.
став 2. 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 8) Статута Града Бијељина
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на својој 9. сједници одржаној дана 21. јула
2017. године донијела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 4“ У БИЈЕЉИНИ
I
Утврђује се нацрт измјене Регулационог плана
“Индустријска зона 4“ у Бијељини, урађен од стране носиоца
израде планског документа, ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града“ Д.О.О. Бијељина, јула 2017. године.
II
Нацрт измјене Регулационог плана „Индустријска
зона 4“ у Бијељини садржи текстуални и графички дио.
1) Текстуални дио нацрта измјене плана састоји се
од сљедећих поглавља:
- Уводни дио;
- Стање организације, уређења и коришћења простора,
- Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора;
- План организације, уређења и коришћења
простора-пројекција изградње и уређења простора,
- Одредбе и смјернице за спровођење плана
2) Графички дио нацрта измјене плана састоји се од
сљедећих графичких прилога:
- Копија катастарског плана-постојеће стање Р 1:1000,
- Извод из Просторног плана општине Бијељинаплан намјене површина Р 1:2000
- Извод из ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине Р 1:2000;
- Извод из ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине-границе регулационих планова Р 1:2000,
- Извод из ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине-план саобраћајне инфраструктуре Р 1:2000,
- Инжењерско-геолошка карта Р 1:2000,
- Власнички статус земљишта Р 1:2000,
- План просторне организације Р 1:1000,
- План саобраћајне инфраструктуре Р 1:1000,
- План парцелације Р 1:1000,
- План регулационих и грађевинских линија Р 1:1000,
- План електроенергетске и телекомуникационе
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инфраструктуре Р 1:2000,
- План хидротехничке инфраструктуре Р 1:2000,
- План заштите животне средине и вањског
уређења Р 1:2000
III
Нацрт измјене Регулационог плана „Индустријска
зона 4“ у Бијељини, након усвајања ове Одлуке, биће изложен
на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно
уређење и у просторијама ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града“ Д.О.О Бијељина, у трајању од 30 дана.
IV
Носилац припреме измјене плана, Одјељење
за просторно уређење, обавијестиће јавност о мјесту,
времену и начину излагања утврђеног нацрта измјене
плана, путем огласа који ће бити објављен у два средства
јавног информисања, најмање два пута, с тим да ће се прво
обавјештење објави осам дана прије почетка јавног увида,
а друго 15 дана од почетка излагања нацрта документа
просторног уређења на јавни увид.
V
Оглас из члана IV ове Одлуке садржаће сљедеће:
мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, мјесто и
датум једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме
пружања појашњења предложених планских рјешења
заинтересованим лицима од представника ЈП „Дирекција
за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина и Одјељења
за просторно уређење, те рок до када се могу послати
приједлози, примједбе и мишљења на нацрт измјене плана.
VI
Одјељење за просторно уређење обавезно је
да на сваком мјесту, на којем је изложен нацрт измјене
плана обавијестити јавност да се детаљније информације,
објашњења и помоћ у формулисању примједаба могу
добити у Одјељењу за просторно уређење и ЈП „Дирекција
за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина.
VII
Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени
нацрт измјене плана уписују се у свеску са нумерисаним
странама која ће се налазити у просторији у којој ће
утврђени нацрт измјене плана бити изложен или се у
писаној форми могу доставити Одјељењу за просторно
уређење. Све пристигле примједбе, приједлоге и мишљења
на утврђени нацрт плана Одјељење за просторно уређење је
обавезно да прослиједи ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина.
VIII
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О.
Бијељина дужна је размотри све примједбе, приједлоге и
мишљења, који су достављени током јавног увида и прије
утврђивања приједлога документа просторног уређења, те
да према њима заузме став, а да образложње истог у писаној
форми достави Одјељењу за просторно уређење и лицима
која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.
IX
Приједлог измјене плана утврдиће се на основу
нацрта који је био објављен и става према примједбама,
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приједлозима и мишљењима на тај нацрт. У приједлогу
измјене плана не могу се мијењати рјешења из нацрта, осим
оних на која је била стављена основана примједба, приједлог
или мишљење. Став ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина према примједбама, приједлозима
и мишљењима разматраће се на стручној расправи, која
ће се организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида, на коју ће се позвати представници Одјељења
за просторно уређње, ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина и органи и правна лица из члана
42 став 3 Закона о уређењу простора и грађењу, те чланови
Савјета плана.
X
Одјељење за просторно уређење објавиће јавни
позив за јавну расправу у најмање једном дневном листу
доступном на територији цијеле Републике Српске три
дана прије и на дан одржавања расправе, на којој могу да
присуствују сва заинтересована лица. Ако јавној расправи
не присуствују уредно позвани овлашћени стручни
представници органа и правних лица из члана 42 став
3 Закона о уређењу простора и грађењу сматраће се да су
прихватили приједлог измјене плана.
XI
Ако се приједлог измјене плана на основу
прихваћених приједлога, примједаба и мишљења
достављених у току јавног увида, значајно разликује од
нацрта измјене плана, Одјељење за просторно уређење
дужно је да организује поновни јавни увид.
Трајање поновног јавног увида не може бити краће
од 8 дана.
Поновни јавни увид се може спроводити највише
два пута, након чега се доноси нова одлука о изради
измјене плана.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:01-022-78/17
Бијељина,
Датум:21. јул 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) и 8) Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 47. став 1., а у вези са чланом 38.
став 2. 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 8) Статута Града Бијељина
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на својој 9. сједници одржаној дана 21. јула
2017. године донијела је:
ОДЛУКУ
О
УТВРЂИВАЊУ
НАЦРТА
ИЗМЈЕНЕ
ПЛАНА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ „ЦЕНТРА ВЕЛИКЕ ОБАРСКЕ“ У
БИЈЕЉИНИ
I
Утврђује се нацрт измјене плана парцелације

26. јул 2017.

“Центра Велике Обарске“ у Бијељини, урађен од стране
носиоца израде планског документа, ЈП „Дирекција за
изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина.
II
Нацрт измјене плана парцелације “Центра Велике
Обарске“ у Бијељини садржи текстуални и графички дио.
1) Текстуални дио нацрта измјене плана састоји се
од сљедећих поглавља:
- Уводни дио;
- Стање организације, уређења и коришћења простора,
- Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора;
- План организације, уређења и коришћења
простора-пројекција изградње и уређења простора,
- Одредбе и смјернице за спровођење плана
2) Графички дио нацрта измјене плана састоји се од
сљедећих графичких прилога:
- Копија катастарског плана-постојеће стање Р 1:1000,
- Извод из Просторног плана општине Бијељина Р 1:10000,
- Инжењерско-геолошка карта Р 1:1000,
- План намјене површина Р 1:1000,
- План просторне организације Р 1:1000,
- План регулационих и грађевинских линија Р 1:1000,
- План парцелације са аналитичко-геодетским
елементима за пренос плана на терн Р 1:1000
III
Нацрт измјене плана парцелације “Центра
Велике Обарске“ у Бијељини након усвајања ове Одлуке
биће изложен на јавни увид у просторијама Одјељења
за просторно уређење и у просторијама ЈП „Дирекција
за изградњу и развој града“ Д.О.О Бијељина, у трајању
од 30 дана.
IV
Носилац припреме измјене плана, Одјељење
за просторно уређење, обавијестиће јавност о мјесту,
времену и начину излагања утврђеног нацрта измјене
плана, путем огласа који ће бити објављен у два средства
јавног информисања, најмање два пута, с тим да ће се прво
обавјештење објави осам дана прије почетка јавног увида,
а друго 15 дана од почетка излагања нацрта документа
просторног уређења на јавни увид.
V
Оглас из члана IV ове Одлуке садржаће
сљедеће: мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида,
мјесто и датум једног или више јавних излагања, мјесто
и вријеме пружања појашњења предложених планских
рјешења заинтересованим лицима од представника
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О.
Бијељина и Одјељења за просторно уређење, те рок до
када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења
на нацрт измјене плана.
VI
Одјељење за просторно уређење обавезно је
да на сваком мјесту, на којем је изложен нацрт измјене
плана обавијестити јавност да се детаљније информације,
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објашњења и помоћ у формулисању примједаба могу
добити у Одјељењу за просторно уређење и ЈП „Дирекција
за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина.

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

VII
Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени
нацрт измјене плана уписују се у свеску са нумерисаним
странама која ће се налазити у просторији у којој ће
утврђени нацрт измјене плана бити изложен или се у
писаној форми могу доставити Одјељењу за просторно
уређење. Све пристигле примједбе, приједлоге и мишљења
на утврђени нацрт плана Одјељење за просторно уређење је
обавезно да прослиједи ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина.

Број:01-022-79/17
Бијељина,
Датум:21. јул 2017. године

VIII
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
Д.О.О. Бијељина дужна је размотри све примједбе,
приједлоге и мишљења, који су достављени током
јавног увида и прије утврђивања приједлога документа
просторног уређења, те да према њима заузме став, а да
образложње истог у писаној форми достави Одјељењу
за просторно уређење и лицима која су доставила своје
приједлоге, примједбе и мишљења.

X
Одјељење за просторно уређење објавиће јавни
позив за јавну расправу у најмање једном дневном листу
доступном на територији цијеле Републике Српске три
дана прије и на дан одржавања расправе, на којој могу да
присуствују сва заинтересована лица. Ако јавној расправи
не присуствују уредно позвани овлашћени стручни
представници органа и правних лица из члана 42 став
3 Закона о уређењу простора и грађењу сматраће се да су
прихватили приједлог измјене плана.
XI
Ако се приједлог измјене плана на основу
прихваћених приједлога, примједаба и мишљења
достављених у току јавног увида, значајно разликује од
нацрта измјене плана, Одјељење за просторно уређење
дужно је да организује поновни јавни увид.
Трајање поновног јавног увида не може бити краће
од 8 дана.
Поновни јавни увид се може спроводити
највише два пута, након чега се доноси нова одлука о
изради измјене плана.

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. став 2. тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана
39. став 2. тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 9. сједници одржаној дана 21. јула 2017. године,
донијела је:
О

IX
Приједлог измјене плана утврдиће се на основу
нацрта који је био објављен и става према примједбама,
приједлозима и мишљењима на тај нацрт. У приједлогу
измјене плана не могу се мијењати рјешења из нацрта, осим
оних на која је била стављена основана примједба, приједлог
или мишљење. Став ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина према примједбама, приједлозима
и мишљењима разматраће се на стручној расправи, која
ће се организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида, на коју ће се позвати представници Одјељења
за просторно уређње, ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина и органи и правна лица из члана
42 став 3 Закона о уређењу простора и грађењу, те чланови
Савјета плана.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО
К.П. БРОЈ 1760/1, К.О. ЈАЊА 1

Члан 1.
Под условима и на начин утврђен овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини
града Бијељина, означене као:
- к.п. број 1760/1, зв. „Кућиште“, по култури
стамбена зграда број 1 површине 70 м2, помоћна зграда
број 2 површине 23 м2, помоћна зграда број 3 површине
10 м2, помоћна зграда број 4 површине 19 м2 и двориште
површине 369 м2, што укупно износи 491 м2, уписана у лист
непокретности број 2691 к.о. Јања 1, у којем је као посједник
уписан Града Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара
парцели означеној као к.п. број 1760/1 зв. „Кућиште“, по
култури стамбена зграда број 1 површине 70 м2, помоћна
зграда број 2 површине 23 м2, помоћна зграда број 3
површине 10 м2, помоћна зграда број 4 површине 19 м2
и двориште површине 369 м2, што укупно износи 491 м2,
уписане у зк.ул. број 5536 к.о. Јања 1, у којем је Град Бијељина
уписан са правом својине са дијелом 1/1.
Члан 2.
Налазом ЈП „ Дирекција за изградњу и развој
града“д.о.о. Бијељина број И-435/17 од 11.07.20167.
године утврђено је да се предметна парцела к.п. број
1760/1, к.о. Јања 1, налази у петој стамбено-пословној
зони, те да се на њој налази:
1.стамбена зграда број 1, спратности П+1+Пк и
димензија у основи 7,98 м х 9,86м;
2.помоћна зграда број 2 шупа око 18,23 м;
3.помоћна зграда број 3 гаража око 22,50 м2;
4.помоћна зграда број 4 шупа око 9,55 м2,
као и да је са југоисточне стране стамбене зграде изграђен
пословни објекат (угоститељски објекат) П+0 димензија у
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основи 11,70 м х.
У складу са Одлуком о висини вриједности
непокретности по зонама на територији Града Бијељина
на дан 31.12.2015. године („Службени гласник Града
Бијељина“, број 26/15), а на основу површина, стања
и намјене изграђених објеката, као и могућности
легализације истих на основу добијених одобрења за
проширење и надоградњу, Комисија је дала мишљење
да је оквирна вриједност предметне непокретности
100.000,00 КМ, те да иста представља почетну
лицитациону цијену.
Уговором о продаји непокретности сачињеног
у форми нотарске исправе израђене од стране нотара
Јевтић Добросава из Бијељине у броју: ОПУ-285/2016 од
27.05.2016. године, предметне непокретности су купљене
за 100.000,00 КМ.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне
продајне цијене непокретности,, с тим што тај износ не
може бити нижи од 1.000,00 КМ и за :
- к.п. 1760/1 кауција износи 10.000,00 КМ.
Уплата се врши на јединствен рачун трезора
Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка
лицитационог поступка, а доказ о извршеној уплати
доставља се Комисији.
Члан 4.
Продајну цијену наведених непокретности
учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор,
обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана
потписивања уговора на жиро-рачун продавца, а предаја
непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 8
(осам) дана по уплати купопродајне цијене, о чему ће се
сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће Комисија за спровођење јавног
конкурса за продају , односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини Града Бијељина.
Оглас за продају непокретности из члана 1.
Одлуке објавиће се у локалном листу „Семберске
новине“, на огласној табли Градске управе града
Бијељина и на страницама званичне интернет
презентације Града Бијељина.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по завршетку лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 7.
Трошкове израде Уговора о купопродаји у
форми нотарске исправе као и трошкове провођења
истог сноси купац.
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Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
Број:01-022-80/17.
Бијељина,
Датум:21. јул 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 2., члана 53. став 1. и 2.,
члана 348. став 3. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 18/16), члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 39. став 2. тачка 14) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 9.сједници одржаној дана 21. јула 2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И Д.О.О. „ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности
између Града Бијељина, с једне стране, и Д.О.О. „ГЕОМАТИК“
Бијељина, с друге стране.
Град Бијељина даје у замјену своје непокретности
означене као:
- к.п. број 1319/182, звана „Бандеруша“, њива 1.
класе, површине 9925 м2, уписана у Лист непокретности
број 2756 к.о. Бијељина Село у коме је као посједник
уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а која одговара
к.п. 1319/182 уписана у зк.ул. број 2476 к.о. Бијељина Село,
у коме је уписана Општина Бијељина са правом својине и
дијелом 1/1; и
- к. п. број 1319/411, звана „Бандеруша“, њива 1.
класе, површине 757 м2, , уписана у Лист непокретности
број 2756 к.о. Бијељина Село у коме је као посједник уписана
Општина Бијељина са дијелом 1/1, и зк.ул. број 2476 к.о.
Бијељина Село, у коме је уписана Општина Бијељина са
правом својине и дијелом 1/1.
Укупна површина к.п. 1319/182 и 1319/411 износи
10.682 м2.
Д.О.О. „ГЕОМАТИК“ Бијељина, даје у замјену своје
непокретности означене као:
- к.п. број 1319/163, звана „Бандеруша“, њива 1.
класе, површине 1693 м2, уписана у Лист непокретности
број 2854 к.о. Бијељина Село у коме је као посједник уписан
уписан Д.О.О. „ГЕОМАТИК“ Бијељина са дијелом 1/1, а
која одговара к.п. 1319/163 уписана у зк.ул. број 2682 к.о.
Бијељина Село, у коме је уписан Д.О.О. „Геоматик“ Бијељина,
са правом својине и дијелом 1/1;
- к.п. број 1319/266, звана „Бандеруша“, њива 1. класе,
површине 1962 м2, уписана у Лист непокретности број 2854
к.о. Бијељина Село у коме је као посједник уписан уписан
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Д.О.О. „Геоматик“ Бијељина са дијелом 1/1, а која одговара
к.п. 1319/266 уписана у зк.ул. број 2682 к.о. Бијељина Село,
у коме је уписан Д.О.О. „Геоматик“ Бијељина, са правом
својине и дијелом 1/1;

Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 9. сједници одржаној
дана 21. јула 2017. године, донијела је

- к.п. број 1319/405, звана „Бандеруша“, њива 1.
класе, површине 7031 м2, уписана у Лист непокретности
број 12 к.о. Бијељина Село у коме је као посједник и власник
уписан Д.О.О. „Геоматик“ Бијељина са дијелом 1/1.

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ У УЛИЦИ МЕШЕ
СЕЛИМОВИЋА БР. 8 У БИЈЕЉИНИ

Укупна површина к.п. 1319/163, 1319/266 и 1319/405
износи 10.686 м2.

Члан 1.
Овом Одлуком додјељујe се Удружењу ветерана
„Гарда Пантери“ Бијељина на коришћење без накнаде
пословна просторија површине 8м² у улици Меше
Селимовића број 8 - занатски центар преко пута аутобуске
станице, изграђене на локацији означеној као к.п. број 3446/1
к.о. Бијељина 2 у којима је на предметним некретнинама
Град Бијељина уписан са правом својине са дијелим 1/1.

Предметне парцеле су у обухвату спроведбеног
документа просторног уређења, Измјене регулационог
плана „Кнез Иво од Семберије“; („Службени гласник
Општине Бијељина“, број 5/15), у четвртој стамбенопословној зони.
Измјеном регулационог плана „Кнез Иво од
Семберије“ („Службени гласник Општине Бијељина“, број
5/15), к.п. број 1319/182 и к.п. бр. 1319/411 намјењење су за
спортске садржаје, а к.п. број 1319/163; к.п. број 1319/266 и
к.п. број 1319/405 намијењење су за саобраћајнице и друге
линијске инфраструктурне објекте.
Вриједност к.п. број 1319/182, површине 9925 м2 и
к.п. број 131/411, површине 757 м2, намијењене за објекте
рекреације има вриједност 160.230,0 КМ, а вриједност
к.п. број 1319/163, површине 1693 м2, к.п. број 1319/266,
површине 1962 м2 и к.п. број 1319/405, површине 7031 м2,
намијењене за саобраћајницу износи 160.230,00 КМ.
Парцеле које су предмет замјене имају исту вриједност.
Члан 2.
О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се посебан уговор. Трошкове нотарске обраде
уговора сносе солидарно уговорне стране.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи уговор о замјени непокретности из члана 1. ове
одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 4.
На некретнинама из члана 1. ове одлуке код
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина, извршиће
се промјена уписаних права у корист уговарача.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:01-022-81/17.
Бијељина,
Датум:21. јул 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике

Члан 2.
Додјела на коришћење пословних просторија
из члана 1. ове Одлуке врши се без накнаде која износи
82,05 КМ без ПДВ-а.
Порез на додату вриједност (ПДВ) за наведене
пословне просторије износи 13,95 КМ мјесечно, словима:
(тринаест КМ и 95/100 КМ).
Порез на додату вриједност у износу наведеном
у ставу 2 овог члана плаћаће Удружење ветерана „Гарда
Пантери“ Бијељина.
Члан 3.
Пословне просторије из члана 1. ове Одлуке
Удружење ветерана „Гарда Пантери“ Бијељина користиће за
отварање канцеларијског простора.
Право
коришћења
предметних
пословних
просторија неће се евидентирати у
катастарској и
земљишнокњижној евиденцији.
Члан 4.
На основу ове Одлуке са Удружењем ветерана
„Гарда Пантери“ Бијељина закључиће се Уговор којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна у вези са
коришћењем пословних просторија из члана 1. ове Одлуке.
Овлашћује се градоначелник Града Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи Уговор.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:01-022-82/17
Бијељина,
Датум:21. јул 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), и члана 39. став 2. тачка 2) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 2. став 2. Одлуке о суфинансирању извођења
радова на изради фасаде на зградама на подручју општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
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19/08), Скупштина Града Бијељина на 9. сједници одржаној
дана 21. јула 2017. године, донијела је:
О Д Л У К У
О
СУФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА ИЗРАДИ
ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ МАЈОРА ДРАГУТИНА
ГАВРИЛОВИЋА БРОЈ 14 У БИЈЕЉИНИ
I
У складу са
Одлуком
о
суфинансирању
извођења радова на изради фасаде на зградама на
подручју општине Бијељина («Службени гласник
општине
Бијељина», 19/08), Град
Бијељина
ће
суфинансирати извођење радова на изради фасаде на
стамбеној згради у Бијељини у улици Мајора Драгутина
Гавриловића број 14.
II
Ради обезбјеђења дијела новчаних средстава за
израду фасаде на згради, Заједница етажних власника
стамбене зграде из тачке I ове Одлуке дужна је Граду
Бијељина доставити :
1. Програм одржавања зграде и Одлуку
Скупштине Заједнице етажних власника о извођењу
радова на фасади,
2. Документацију о спроведеном поступку јавне
набавке за избор извођача радова
3. Доказ о обезбјеђењу средстава (које
обезбјеђује ЗЕВ-а)
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-83/17
Бијељина,
Датум:21. јул 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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комуналног отпада“ требају да стоје ријечи „цијена
комуналне услуге прикупљања и одвожења комуналног
отпада“, умјесто ријечи „сакупљање“ треба да стоји ријеч
„прикупљање“, умјесто ријечи „одвоз“ треба да стоји
ријеч „одвожење“ и др.
Члан 2.
У члану 5. став 4. мијења се и гласи:
(4) У евиденцији даваоца комуналне услуге као
корисник комуналне услуге одвоза комуналног отпада мора
бити уписан власник или корисник стамбеног простора и
власник или корисник пословног простора.“
Члан 3.
У члану 5. став 5. умјесто ријечи „Особе“ ставља се
ријеч „Лица“.
Члан 4.
У члану 5. став 10. мијења се и гласи:
(10) Корисник комуналне услуге може
привремено одјавити коришћење комуналне услуге
прикупљања и одвожења комуналног отпада, ако
претходно плати до тада настале новчане обавезе
и ако се претходно записнички утврди да корисник
комуналне услуге привремено неће користити
стамбени или пословни простор дуже од три мјесеца
у континуитету на основу писаних доказа (потврда
о одјави електричне енергије, потврда о одјави
коришћења воде или друго) који прилаже корисник
комуналне услуге.“
Члан 5.
У члану 6. став 2. умјесто ријечи „уз сагласност
органа управе надлежног за комуналне послове“ стављају се
ријечи „а сагласност на цијену даје надлежни орган јединице
локалне самоуправе.“
Члан 6.
У члану 8. став 1. мијења се и гласи:

На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16), и члана 6. став 1. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, број:
124/11) и члана 39. став 2. тачка 2) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17, Скупштина
Града Бијељина на 9. сједници одржаној дана 21. јул 2017.
године, донијела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ И ДЕПОНОВАЊУ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Члан 1.
У Одлуци о прикупљању, одвожењу и депоновању
комуналног отпада („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 5/13, 22/13, 05/14, 19/15) у цијелом тексту Одлуке
умјесто ријечи „давалац услуге“ требају да стоје ријечи
„давалац комуналне услуге“, умјесто ријечи „корисник
услуге“ требају да стоје ријечи „корисник комуналне
услуге“, умјесто ријечи „цијена услуге сакупљања и одвоза

(1)
Наплата
цијене
комуналне
услуге
прикупљања и одвожења комуналног отпада врши се
мјесечно у складу са Законом.
Члан 7.
У члану 8. брише се став 2.
Члан 8.
Члан 10. мијења се и гласи:
(1) За новосаграђене зграде колективног становања
посуде за отпад набавља инвеститор, а одржавање и
замјену обавља Заједница етажних власника или власници
стамбених простора.
(2) Посуде за отпад за индивидуалне стамбене
објекте, пословне објекте и пословни простор набавља
власник или корисник стамбеног објекта, односно
пословног објекта или простора.“
Члан 9.
Члан 13. мијења се и гласи:

26. јул 2017.

Службени гласник Града Бијељина

(1) Одржавање и замјену посуда за отпад у стамбеним
зградама колективног становања обавља Заједница етажних
власника или власници стамбених простора.
(2) Одржавање и замјену посуда за отпад у
индивидуалним стамбеним објектима и пословним
објектима или просторима обавља власник или
корисник стамбеног објекта, односно пословног објекта
или простора.“
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III
Измјена Плана ст упа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
Број:01-022-85/17
Бијељина,
Датум:21. јул 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Члан 10.
У члану 25. брише се тачка ђ).
Члан 11.
У члану 26. тачка ђ) мијења се и гласи;
ђ) да износи посуде за отпад на улаз у двориште,
односно на улаз у пословни простор и да обезбједи несметан
приступ посудама за отпад радницима даваоца комуналних
услуга према Програму.“
Члан 12.
У члану 29. тачка б) мијења се и гласи:
б) ако примјењује цијену комуналне услуге на коју
надлежни орган јединице локалне самоуправе није дао
сагласност (члан 6. став 2. ове Одлуке).“

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), 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 9. сједници одржаној
дана 21. јула 2017.године , донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

1. Славиша Јовановић, дипломирани менаџер из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције
за избор директора.

Број:01-022-84/17.
Бијељина,
Датум:21. јул 2017.године

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Образложење
На основу члана 81. став 2. тачка б. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“,
број: 71/12) и члана 39. став 2. тачка 13. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 9. сједници одржаној дана 21.
јула 2017. године донијела је
ИЗМЈЕНУ ПЛАНА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
I
У Плану коришћења средстава привредних
друштава и других правних лица која имају сједиште
на подручју Града Бијељина за реализацију посебних
мјера заштите од пожара (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 32/16), у члану 3. став 1. алинеја 4. и
5. се бришу.
II
У члану 3. став 1. додаје се нова алинеја 4. која гласи:
‘’- набавка теренског возила за потребе Територијалне
ватрогасне јединице Бијељина у износу од 60.000,00 КМ.’’

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16) 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 21.04.2017.
године расписан Јавни конкурс за попуну упражњеног
мјеста директора Агенције за развој малих и средњих
предузећа Града Бијељина, те да је у међувремену
окончана процедура у вези са поступком избора
директора, то је примјеном горе наведених одредби
одлучено као у диспозитиву.
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Службени гласник Града Бијељина

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:01-111-210/17
Бијељина,
Датум:21.07.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), 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 Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 9. сједници
одржаној дана 21. јула 2017.године , донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Славиша Јовановић, дипломирани менаџер из
Бијељине именује се за директора 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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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.

26. јул 2017.

163/17 од 21.04.2017. 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 03.07.2017. године у којем је предложено да се
за директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина именује Славиша Јовановић и исти
доставила Градоначелнику, који је након тога Скупштини
града Бијељина упутио допис којим је предложио да се за
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина именује Славиша Јовановић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина именује Славиша Јовановић 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:01-111-211/17
Бијељина,
Датум:21.07.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), 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 9. сједници одржаној
дана 21. јула 2017. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’
БИЈЕЉИНА
1. Слађана Лекић, дипломирани економиста из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора Јавне установе Центар за културу ‘’Семберија’’
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“.
Образложење

На сједници одржаној дана 21.04.2017. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс
за попуну упражњеног мјеста директора Агенције за
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина број
01-111-162/17 од 21.04.2017. године, те донијела рјешење о
именовању комисије за избор директора Агенције за развој
малих и средњих предузећа Града Бијељина број 01-111-

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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

26. јул 2017.

Службени гласник Града Бијељина

(‘’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 Слађана Лекић
именована за вршиоца дужности директора Јавне
установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина на
сједници скупштине одржаној дана 18.05.2017. године,
да је у међувремену објављен Јавни конкурс за попуну
упражњеног мјеста директора Јавне установе Центар за
културу ‘’Семберија’’ Бијељина, те да је 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:01-111-212/17
Бијељина,
Датум:21.07.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), 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 Центар за културу ‘’Семберија’’
Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 9. сједници
одржаној дана 21. јула 2017. године, д о н и ј е л а је :
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Слађана Лекић, дипломирани економиста из
Бијељине именује се за директора Јавне установе Центар за
културу ‘’Семберија’’ Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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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.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 18.05.2017. године донијела је Рјешење о именовању
Слађане Лекић за вршиоца дужности директора Јавне
установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина број
01-111-194/17 од 18.05.2017. године. Тачком 2. диспозитива
рјешења од 18.05.2017. године одређено је да ће функцију из
тачке 1. тог рјешења обављати до окончања поступка избора
и коначног именовања директора Јавне установе Центар за
културу ‘’Семберија’’ Бијељина.
На сједници одржаној дана 18.05.2017. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс
за попуну упражњеног мјеста директора Јавне установе
Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина број 01-111-195/17
од 18.05.2017. године, те донијела рјешење о именовању
комисије за избор директора Јавне установе Центар за
културу ‘’Семберија’’ Бијељина број 01-111-196/17 од
18.05.2017. 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
07.07.2017. године у којем је предложено да се за директора
Јавне установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина
именује Слађана Лекић и исти доставила Градоначелнику,
који је након тога Скупштини града Бијељина упутио допис
којим је предложио да се за директора Јавне установе Центар
за културу ‘’Семберија’’ Бијељина именује Слађана Лекић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за
директора Јавне установе Центар за културу ‘’Семберија’’
Бијељина именује Слађана Лекић 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.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу са

Број:01-111-213/17
Бијељина,
Датум:21.07.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), 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), Скупштина Града Бијељина на 9. сједници одржаној
дана 21. јула 2017. године, д о н и ј е л а је:
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА
‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ
1. Сафет Спречак из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, због окончања поступка
јавне конкуренције за избор члана Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 је Сафет Спречак
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови на сједници скупштине
одржаној дана 21.04.2017. године, да је након тога објављен Јавни
конкурс за попуну упражњеног мјеста члана Управног одбора
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, те да је окончана
процедура у вези са поступком избора члана управног одбора
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, то је примјеном горе
наведених одредби одлучено као у диспозитиву.

26. јул 2017.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), 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 члана
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови,
Скупштина Града Бијељина на 9.сједници одржаној дана 27
јула 2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ
1. Сафет Спречак из Бијељине, именује се за
члана Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’
Дворови, због окончања поступка јавне конкуренције
за избор члана Управног одбора Јавне установе Бања
‘’Дворови’’ Дворови.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 21.04.2017. године донијела је Рјешење о именовању
Спречак Сафета за вршиоца дужности члана Управног
одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01111-157/17 од 21.04.2017. године. Тачком 2. диспозитива
рјешења од 21.04.2017. године одређено је да ће функцију
из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања поступка
избора и коначног именовања члана Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови.

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:01-111-214/17
Бијељина,
Датум:21.07.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На сједници одржаној дана 21.04.2017. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за
попуну упражњеног мјеста члана Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01-111-158/17
од 21.04.2017. године, те донијела рјешење о именовању
комисије за избор члана Управног одбора Јавне установе
Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01-111-159/17 од 21.04.2017.
године. Након проведене процедуре која је подразумјевала
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном року,

26. јул 2017.

Службени гласник Града Бијељина

обављање интервјуа са свим кандидатима који су ушли у
ужи избор, комисија је сачинила извјештај дана 03.07.2017.
године у којем је предложено да се за члана Управног
одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови именује
Сафет Спречак и исти доставила Градоначелнику, који је
након тога, у складу са одредбом члана 16. став 6. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) Скупштини града
Бијељина упутио допис којим је предложио да се за члана
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови
именује Сафет Спречак.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за члана
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови
именује Сафет Спречак 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:01-111-215/17
Бијељина,
Датум:21.07.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), 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 9. сједници одржаној
дана 21. јула 2017.године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СРПСКО КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО
‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Бранка Марковић-Савчић, из Бијељине,
разрјешава се дужности директора Јавне установе Српско
културно умјетничко друштво ‘’Семберија’’ Бијељина, због
истека мандата на који је именована.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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(‘’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 Бранка МарковићСавчић именована за директора Јавне установе Српско
културно умјетничко друштво ‘’Семберија’’ Бијељина
рјешењем Скупштине града Бијељина у претходном
сазиву број 01-111-209/13 од 10.07.2013. године, да је прије
доношења рјешења о именовању број 01-111-209/13 од
10.07.2013. године проведен поступак јавне конкуренције,
да мандат директора Јавне установе Српско културно
умјетничко друштво ‘’Семберија’’ Бијељина траје четири
године, те да је истекао временски период од четири године
на који је именована, одлучено је 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:01-111-218/17
Бијељина,
Датум:21.07.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 9. сједници одржаној дана 21.
јула 2017. године, д о н и ј е л а је:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНО
УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Бранка Марковић-Савчић,
из Бијељине,
именује се за вршиоца дужности директора Јавне
установе Српско културно умјетничко друштво
‘’Семберија’’ Бијељина.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби

2. Именована ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Јавне установе Српско културно
умјетничко друштво ‘’Семберија’’ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, 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. Члан 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи
се на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања
на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од пет
хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 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:01-111-219/17
Бијељина,
Датум:21.07.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

26. јул 2017.

року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који
су ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о
свом раду Градоначелнику, након чега Градоначелник
Скупштини града упућује приједлог кандидата за директора
на разматрање и доношење акта за коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:01-111-217/17
Бијељина,
Датум:21.07.2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 9. сједници одржаној дана 21. јула 2017.
године, расписала је:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I ДИРЕКТОР
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО
КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО ‘’СЕМБЕРИЈА’’
БИЈЕЉИНА
II ОПИС ПОСЛОВА

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 9. сједници одржаној дана 21. јула 2017.
године, донијела је:

Директор представља и заступа јавну установу,
организује и руководи установом, предлаже програм и
план рада и доставља их Управном одбору на разматрање,
стара се и одговара за законитост рада и коришћење и
располагање имовином установе и обавља и друге послове
утврђене Законом и Статутом.
III М А Н Д А Т

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО
ДРУШТВО ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора Јавне установе
Српско културно умјетничко друштво ‘’Семберија’’
Бијељина, именују се :
1. ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ
2. СТОЈАН ЈОВОВИЋ
3. МИЛАН ЛАЗИЋ
4. СЛАЂАНА ЛЕКИЋ
5. МЛАДЕНКА ВУЈАДИНОВИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном

Директор се именује на период од 4 ( четири ) године.
IV С Т А Т У С
Уговором о међусобним правима и обавезама
који директор закључује са Управним одбором утврђује се
радно-правни статус, плата и друга примања директора по
основу рада.
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:
•Да су држављани БиХ – Републике Српске,
•Да су старији од 18 година,
•Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
•Да не служе казну изречену од стране Међународног
суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог Суда,
а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом.
•Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
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VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
-висока стручна спрема (VII степен)
-посебно стручно знање из дјелатности којом се
бави правни субјект
-најмање пет година радног искуства у струци
-посједовање руководних и организационих
способности
-доказани резултати и успјеси у обављању ранијих послова
-програм рада.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, Увјерење
да кандидат није осуђиван, Увјерење о држављанству
( не старије од шест мјесеци ), извод из матичне књиге
рођених, личну карту, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању општих услова из тачке V алинеја
3. и 4. и тачке VII, диплому, доказ о радном искуству у
струци и Програм рада.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем
поште на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“
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гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Ослобођење’’.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број:01-111-216/17
Бијељина,
Датум:21. јул 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 23) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17) и члана 18. став 1. Одлуке о признањима у Граду
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 15/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 9. сједници одржаној
дана 21. јула 2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА
I
ДОДЈЕЉУЈУ СЕ градска признања како слиједи:
ПОВЕЉА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Шведска међународна развојна агенција – „SIDA“
Embassy of Sweden – Swedish International Development Cooperation Agency - Sida
За изузетан допринос развоју Града Бијељина у
коме се посебно поклања пажња заштите животне средине,
те афирмација развоја локалне заједнице.
МЕДАЉА „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“
а/ Златна медаља „Кнез Иво од Семберије“
1) Конзулат Републике Србије у Бања Луци
За укупан допринос и подршку грађанима Града
Бијељина у остваривању њихових права и интереса код
органа Републике Србије.
2) Мирко Шаровић из Источног Сарајева
За посебан допринос побољшању привредног
амбијента и развој инфраструктуре у Граду Бијељина.
2
3) др Стево Мирјанић из Бања Луке
За
значајан
допринос
у
припремним
активностима за изградњу система за заштиту од
поплава Града Бијељина.
4) Чедомир Павловић, власник Д.О.О. „Млин
Павловић“ из Горњег Црњелова
За изузетан успјешан рад у производњи брашна,
сточне хране, месне индустрије као и организатор
многобројних хуманитарних акција.

X ОБЈАВЉИВАЊЕ
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном

5) Mилош Стевановић из Бијељине
За успјешан рад адвокатске канцеларије Стевановић, као и
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хуманог дјела стипендирања студената у Граду Бијељина.
6) Д.О.О. „Бистрик“ из Бијељине
За успјешан рад и постигнуте високе резултате у
производњи ПВЦ столарије.
7) др Слободан Ловрић из Бијељине
За изузетан допринос и постигнуте резултате у
обављању оперативних техника на пољу хирургије.
8) Д.О.О. „Мега дрво“ из Бијељине
За успјешан дугогодишњи рад у области
дрвне производње, као и запошљавања великог
броја радника.
9) Д.О.О. „Пасс“ из Бијељине
За изузетан допринос у производњи и монтажи
свих врста цијеви за проток течности као и кочионог
система за аутомобилску индустрију.
10) Митра Лукић из Бијељине
За успјешног привредника у области хотелске и
угоститељске дјелатности високе категорије.
3
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6) Селим Шабановић, власник занатске ужарске
радње „УЖАР“ из Бијељине
За успјешан дугогодишњи рад у производњи улара
и конопаца до спортских и заштитних мрежа и љуљашки.
МЕДАЉА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“
а/ Златна медаља „Филип Вишњић“
1) проф. др Ненад Лалић из Бијељине
За успјешан рад и постигнуте резултате у бављењу
научним радом и образовањем на високошколским
установама.
2) Самир Баћевац из Јање
За немјерљив допринос у афирмацији бошњачке
културе и традиције, за допринос у реализацији капиталних
инфраструктурних пројеката у Јањи.
3) Педагошки факултет из Бијељине
За изузетан допринос и постигнуте резултате у
припремању неопходних кадрова за Републику Српску у
области образовања и васпитања.

б/ Сребрна медаља „Кнез Иво од Семберије“
1) Д.О.О. „Steco Centar“ из Бијељине
За изузетне резултате у пројектовању, производњи
и монтажи дрвених кућа као и допринос развоју и
афирмацији Града.
2) Стефан Малетић из Бијељине
За храброст, одважност и прије свега хуманост у
спашавњу дјечака који је био у животној опасности.
3) Бранко Чоловић из Бијељине
За храброст, одважност и прије свега хуманост у
спашавњу дјечака који је био у животној опасности.
в/ Бронзана медаља „Кнез Иво од Семберије“
1) Живорад Јелачић из Голог Брда
За успјешан рад у пољопривреди као и узгоју стоке.

4) Републичка управа за геодетске и имовинско –
правне послове, подручна јединица Бијељина
За изузетан допринос у процесу експропријације
земљишта на којем ће бити изграђен дрински насип и
магистрални гасовод Бијељина – Шепак.
б/ Сребрна медаља „Филип Вишњић“
1) Васко Тодић из Бијељине
За изузетан допринос у развоју културе Града
Бијељина његове афирмације у земљи и региону које
постиже као музичар, пјесник, слободан мислилац, шоумен,
спортски радник, те угоститељ.
5
ЗНАЧКА ГРАДА БИЈЕЉИНА
а/ Златна значка Града Бијељина

2) Љубомир Стевановић из Амајлија
За изузетне резултате у производњи млијека и
сточарства.
3) Миленко Крсмановић из Горњег Црњелова
За успјешан дугогодишњи рад у производњи и
преради меса.
4) Градско занатско – предузетничко удружење
„Предузетник“ из
Бијељине
За успјешан дугогдишњи рад у заштити и помоћи
предузетништва Града Бијељине.
5) Ђорђо Дрвеница, власник занатске ћурчијске
радње „ДРВЕНИЦА“ из Бијељине
За успјешан дугогодишњи рад за израду
одјевних предмета од овчије и јагњеће коже по
традиционалној технологији.

1) Владимир Николић из Бијељине
За допринос у јавној афирмацији Града.
2) Мјесна заједница „Вук Караџић“ из Бијељине
За постигнуте резултате у побољшању локалне
инфраструктуре којом се доприноси квалитетније живљење
становника на подручју Мјесне заједнице.
3) Јована Марковић из Бијељине
За постигнуте изузетне резултате у кошарци, као и
освојене дупле круне на првенсту у Босни и Херцеговини.
4) Радослав Секулић из Бијељине
За истакнути успјех и допринос граду Бијељина из
области културе и спорта.
5) Перо Остојић из Новог насеља Јања
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За учињено хумано дјело даривања крви.
6) Свјетлан Илић из Новог насеља Јања
За успјешан рад СКУД-а Новог насеља Јања као и
постигуте значајне резултате и признања како домаћих тако
и иностраних.
б/ Сребрна значка Града Бијељина
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услед пожара.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће
се са буџетске резерве 372 200 на буџетску ставку
416 100 текуће помоћи-ванредне помоћи у оквиру ПЈ
Кабинет Градоначелника.
Средства из члана 1. ове Одлуке биће уплаћена на
жиро рачун општине Љубиње број: 562-008-00002828-58.

1) Мухамед Таловић из Јање
За дугогодишњи рад и допринос развоја фудбала и
афирмацији позитивне вриједности у спорту.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.

2) Асим Османбашић из Јање
За књижевни умјетнички рад као и допринос у
очувању бошњачке културе и традиције.

Број: 02-014-1-1026/17
Бијељина
Датум, 18.јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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3) Спортско удружење Џудо клуб „ПАНТЕР“
из Бијељине
За изузетне резултате освојене на републичком,
државном, балканском и европском такмичењу.
4) Ауто школа „БОБИЋ“ из Батковића
За успјешан дугогодишњи рад у области саобраћаја
и комуникација као најважнија основа за развој других
привредних грана.
5) Душан Ивановић, власник занатске радње
паркетар „ДУЛЕ“ из
Бијељине
За успјешан дугогодишњи рад у паркетарској
дјелатности као и у другим сферама друштвеног живота.
II
Овај Закључак ст упа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Бијељина“
Број: 01-136-1/17
Б и ј е љ и н а,
Датум, 21. јул 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 18.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр.97/16), члана 71. Стат у та
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број:9/17), члана 2. Одлуке о кориштењу средстава
буџетске резерве („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 21/08), а у складу са Законом о
буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 52/14),
Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске
резерве у укупном износу од 5.000,00 КМ општини
Љубиње на име помоћи у санирању штете настале

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17)
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-н-01-п1/17
I
У поступку јавне набавке путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б, објављеном на Web
страници Градске управе дана 30.06.2017. године а која се
односи на набавку услуга: “Технички преглед службених
аутомобила Градске управе Града Бијељина”,понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Нешковић“ Бијељина
2. АД Компанија „Боксит“ Милићи
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, утврђена коначна ранг листа понуђача:
1. АД Компанија „Боксит“ Милићи
3.240,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Нешковић“ Бијељина 3.308,84 КМ
без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД Компанија „Боксит“ Милићи са понуђеном
цијеном у износу од 3.240,00 КМ (без ПДВ-а)
Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
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или овјерену копију документа којима потврђује
вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. Закона о
јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача.
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-134/17 од
17.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-134/17
Бијељина,
Датум:21. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
13/17),Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К А
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-01/17
У поступку јавне набавке услуга путем
конкурентског захтјева за достављање понуда, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 23.06.2017.године а која
се односи на набавку роба:”Набавка рачунара и опреме
у склопу пројекта ‘’Прилика плус’’, у складу са чланом72.
став 3) ЗЈН као најповољнији понуђач изабран је ДОО ‘’COPITRADE’’ Бијељина са понуђеном цијеном у износу од
4.744,00 КМ (без ПДВ-ом).

26. јул 2017.

опреме у склопу пројекта ‘’Прилика плус’’, Одлуком о избору
најповољнијег понуђача број : 02-404-127/17 од 13.07.2017.
године као најповољнији понуђач изабран је ДОО ‘’Panta
rei’’ Бијељина са понуђеном цијеном у износу од 4.735,00 КМ
(без ПДВ-а).
Изабрани понуђач био је дужан да у року од 3 (три)
дана од пријема Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којим потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама. Понуђач ДОО ‘’Panta rei’’ Бијељина, је доставио
тражену документацију, али је утврђено да достављено
Увјерење Управе за индиректно опорезивање број 02/6/
IV-16-11-77-3982-1 од дана 02.08.2016.године не испуњава
услове прописане тачком 12. тендеске документације и није
валидан документ, те се у складу са чланом 72. став 3) ЗЈН
доставља приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда
на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача,
а то је понуђач ДОО ‘’COPITRADE’’ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 4.744,00 КМ (без ПДВ-ом).
Понуђач ДОО ‘’COPITRADE’’ Бијељина, дужан је да
у року од 3 (три) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47. Закона
о јавним набавкама. Уколико понуђач у горе наведеном
року не достави тражену документацију, угворни орган ће
поступак поништити у складу са чланом 69.став 2) тачка д,
Закона о јавним набавкама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке
дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року
од 5 дана од дана пријемa исте.Жалба се изјављује уговорном
органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.Жалба се подноси у довољном броју
примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном
понуђачу и другим странкама у поступку
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-127/17
Бијељина,
Датум:24. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. а у вези са чланом 54.
став 2. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, бр. 97/16), члана 71. став 1. а у вези
са чланом 62. став 2. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, бр. 9/17) и у складу са чланом 8.
Уговора о међусобним правима и обавезама у преузимању
послова ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина који је нотарски
обрадио Душан Марјановић, нотар из Бијељине под бројем
ОПУ бр. 971/2017 од 07. јула 2017. године, Градоначелник
Града Бијељина дана 19. јула 2017. године доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЈЕНИКА ЧЛАНА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У предметном поступку јавне набавке КГН-01/17
- а која се односи на набавку роба:”Набавка рачунара и

I
У заједничку Комисију за примопредају објеката,
примопредају све документације, попис основних средстава,
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инвентара и опреме, као и затечених залиха лијекова,
те сачињавање записника о примопредаји пословних
просторија, инвентара документације (прије свега
финансијске документације са прецизирањем појединачних
обавеза према добављачима и осталим повјериоцима и
прецизирањем потраживања) као и затечених залиха
лијекова и других роба у апотекама, између Града Бијељина,
ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина и ЗУ Апотека “VIVAMEDIC” Козлук и ивршавања других послoва предвиђених
Уговором о међусобним правима и обавезама у преузимању
послова ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина који је нотарски
обрадио Душан Марјановић, нотар из Бијељине под бројем
ОПУ бр. 971/2017 од 07. јула 2017. године (Уговор), за члана
Комисије, као представник Града Бијељина, именује се:
- ДАНКО НОВАКОВИЋ, члан Комисије, а за
замјеника члана Комисије именује се
- ДРАГАН ВУЈИЋ.
II
Поред послова утврђених Уговором, члан Комисије
из тачке I овог рјешења редовно обавјештава Градоначелника
о свом раду у Комисији и учествује у изради завршног
Извјештаја о раду Комисије.
III
Ово Рјешење доставити ЈЗУ Апотека “Семберија”
Бијељина и ЗУ Апотека “VIVAMEDIC” Козлук.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-1025/17
Б и ј е љ и н а,
Датум, 19. јул 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 54. и 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
97/16), члана 62. и 71. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, бр. 9/17) и члана 13. Одлуке о
успостављању Регистра административних поступака
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 27/10), Градоначелник Града Бијељина, дана 24. јула
2017. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА
I
У складу са обавезама преузетим из
Меморандума о разумијевању закљученог дана 17.
маја 2010. године између општине Бијељина и International Finance Corporation (IFC) из групације
Свјетске банке за спровођење регулаторне реформе на
локалном нивоу, а на основу Одлуке о успостављању
Регистра административних поступака општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 27/10) - (у даљем тексту: “Одлука”), именује се
Административно тијело.
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II
Административно тијело има предсједавајућег
и четири члана. У рад Административног тијела када се
врши анализа измјене постојећег односно увођење новог
административног поступка, као придружени члан, може се
укључивати један представник пословне заједнице, са Листе
која је у прилогу овог Рјешења, а у зависности од пословне
дјелатности која је предмет административног поступка.
III
Административним тијелом предсједава Драган
Вујић, савјетник Градоначелника.
За чланове Административног тијела именују се:
- Славко Башић, начелник Одјељења за финансије,
- Томица Стојановић, начелник Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
- Самер ел Шеих, начелник Одјељења за друштвене
дјелатности,
- Владо Работа, шеф Одсјека за грађевинске и
употребне дозволе у Одјељењу за просторно уређење.
IV
Административно тијело се именује на неодређено
вријеме, а чланство у њему је условљено положајем у
организационим јединицама Градске управе.
V
Административно тијело управља радом Регистра
и одговорно је за поштовање правила и процедура рада
те остваривање основних начела рада електронског
Регистра, у складу са Одлуком и Правилником о раду
Регистра административних поступака општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/11).
Административно тијело одговорно је да се они
поступци који се примјењују у Граду налазе и у електронском
Регистру доступном јавности.
VI
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важе
Рјешење о именовању Административног тијела бр. 02057-3/11 од 05. јануара 2011. године (“Службени гласник
општине Бијељина”, бр. 1/11) и Рјешење о измјени Рјешења
о именовању Административног тијела, бр. 02-057-3/11 од
22. маја 2013. године (“Службени гласник Града Бијељина”,
бр. 13/13).
VII
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-057-4/17
Б и ј е љ и н а,
Датум, 24. јул 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 54. и 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
97/16), члана 62. и 71. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, бр. 9/17) и члана 13. Одлуке о
успостављању Регистра административних поступака
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
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број: 27/10), Градоначелник Града Бијељина, дана 24. јула
2017. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ ТИЈЕЛА
I
У складу са обавезама преузетим из Меморандума
о разумијевању закљученог дана 17. маја 2010. године
између општине Бијељина и International Finance Corporation (IFC) из групације Свјетске банке за спровођење
регулаторне реформе на локалном нивоу, а на основу
Одлуке о успостављању Регистра административних
поступака општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 27/10) - (у даљем тексту: “Одлука”), именује
се Техничко тијело.
II
Техничко тијело има руководиоца и четири члана.
Техничким тијелом руководи Нада Стјепановић, шеф
Одсјека за послове пријемне канцеларије, писарнице и
архиве.
За чланове Техничког тијела именују се:
- Татјана Вујић, стручни савјетник у Одјељењу за
привреду,
- Жељка Грујичић, шеф Одсјека за управно-правне
послове и социјалну заштиту корисника у Одјељењу за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту,
- Стојан Јововић, шеф Одсјека за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине у Одјељењу
за стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине
и
- Зоран Раниловић, шеф Одсјека за информационе
технологије.
III
Техничко тијело обавља стручне, административне
и техничке послове и одговорно је за ажурирање, тачност
података, рад и техничко одржавање Регистра, у складу са
Одлуком и Правилником о раду Регистра административних
поступака општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 01/11).
Техничко тијело је одговорно за тачност података
у Регистру, односно за правовремено и континуирано
уношење измјена административних поступака у Регистар,
зависно од информација прослијеђених од стране
Административног тијела и организационих јединица
Градске управе Града Бијељина.
IV
Техничко тијело се именује на неодређено вријеме а
чланство у њему је условљено положајем у организационим
јединицама Градске управе Града Бијељина.
V
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању Техничког тијела, бр. 02-057-4/11
од 05. јануара 2011. године (“Службени гласник општине
Бијељина” бр. 1/11).
VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-057-5/17
Б и ј е љ и н а,
Датум, 24. јул 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Тим „Градске Пореске управе“ у
следећем саставу:
1. Славко Башић,
2. Драган Вујић,
3. Томица Стојановић,
4. Зоран Раниловић,
5. Весна Ђурица,
6. Нада Ђурић
II
Задаци Тима су дефиниасни у циљу побољшања
наплате пореских и непореских градских прихода, и то:
- Вођење датотека обвезника градских
пореза, такси и накнада, евидентирање, наплата и
сви други послови везано за порез, таксе, и накнаде,
те књиговодствено праћење градских пореза, такси
и накнада у складу са буџетским рачуноводством и
пратећим прописима,
- Праћење примјене закона, подзаконских аката
и осталих прописа, којима се ближе одређују приходи
локалне самоуправе
- Обављање стручно-оперативних послова везаних
за спровођење прописа из области јавних финансија и
рачуноводства јавних прихода,
- Вршење увида у формалну исправност и тачност
приспјеле документације-рјешења, уговори и сл.,
- Праћење динамике наплате прихода по врстама,
дужницима и периодима,
- Идентификовање пореских и непореских
обвезника који нису благовремено измирили дуг према
Граду, те предлаже потребне мјере наплате,
- Креирање извјештаја за ненаплаћена
потраживања по опомени пред тужбу и, у сарадњи
са
надлежним
одјељењем,
доставља
потребну
документацију Одсјеку за имовинско-правна питања на
даље поступање,
- Обрада и праћење поднесених захтјева за одлагање
плаћања дуга (репрограми,вансудска поравнања),
- Провјера основаности захтјева корисника
за поврат више или погрешно уплаћеног износа
(таксе,накнаде),
- Издавање потврде и увјерења о извршеним
уплатама по захтјев уплатиоца/странке,
- Креирање свих излазних фактура (закуп
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пословних просторија, услуге ватрогасне јединице, услуге
ветеринарско-санитарних прегледа и остале услуге),
- Обрачун излазног ПДВ-а и одстављање Одсјеку за
финансије и рачуноводство,
- Вођење књига излазних фактура, разврставање и
архивирање излазне фактуре,
- Слање ИОС-а и усаглашавање потраживања са
дужницима,
- Вођење аналитичке финансијске картице
обвезника по разним врстама, те провјеравање тачности у
смислу правилности задужења и уплата,
- Вршење анализа спорних, ненаплативих
потраживања и у сарадњи са надлежним одјељењем
предлаже коначан отпис,
- Креирање извјештаја о приходима по врстама,
дужницима и периодима,
- У сарадњи са другим оргнаизационим
јединицама Градске управе предлаже рјешења за повећање
наплате прихода.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1043 /17
Бијељина,
Датум; 20. јул 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ТИМА „ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА“
I
У члану 1. Рјешења о именовању Тима „Градска
Пореска управа“ број: 02-014-1043/17 од 20.јула 2017. године
брише се текст „6. Нада Ђурић“.
II
Остали чланови Рјешења остају неизмјењени.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1057/17
Бијељина,
Датум; 25. јул 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. тачка 21) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16), члана 71. став 1. тачка 25) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 9/17) и
члана 8. став 6. Одлуке о такси превозу на подручју Града
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Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 14/17)
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
П Р А В И Л Н И К
о јавном позиву за вршење такси превоза на подручју Града
Бијељина за правна лица
Члан 1.
Овим правилником, прописује се садржај, поступак
јавног позива, услови које мора да испуни правно лице и
начин избора правног лица за вршење такси превоза на
подручју Града Бијељина.
Члан 2.
На Јавни позив, могу се пријавити правна лица (у
даљем тексту: понуђачи) која испуњавају следеће услове:
• да су регистровани за обављање превозничке
дјелатности – такси превоза (доказ: упис у судски регистар),
• да су вршила такси превоз најмање 2 (двије) године
на подручју јединице локалне самоуправе у Републици
Српској, а која има више од 100.000 становника (доказ:
потврда јединице локалне самоуправе) и
• да посједују неопходан број возила траженим
јавним позивом, карактеристика дефинисаних Одлуком
о такси превозу на подручју Града Бијељина (доказ:
овјерене фотокопије саобраћајних дозвола којима доказује
власништво или ваљан правни акт којим се утврђује право
коришћења такси-возила (уговор о лизингу или уговор о
купопродаји)).
• Неопходан број возила израчунава се у складу
са чланом 8. Одлуке о такси превозу на подручју Града
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 14/17).
Члан 3.
(1) Јавни позив за пријаву за вршење такси превоза
на подручју Града Бијељина расписује Градоначелник Града
Бијељина (у даљем тексту: Јавни позив).
(2) Јавни позив садржи:
- назив органа који расписује Јавни позив,
- предмет јавног позива,
- тражени број возила за обављање такси превоза,
- услови за пријављивање на Јавни позив,
- критеријуми за бодовање пријава,
- начин и рок за достављање документације - који
не може бити краћи од 15 дана од дана објаве Јавног позива,
- мјесто, датум и вријеме пријема пријава на
Јавни позив,
- мјесто, датум и вријеме јавног отварања пријава,
- доступност документације за пријаву на
Јавни позив,
- назив тијела за оцјењивање пријава и
- рокове и начине објављивања резултата
проведеног јавног позива.
Члан 4.
(1) Јавни позив објављује се на web-страници Града
Бијељина (www.sobijeljina.org) и најмање у једном штампаном
дневном листу који излази на подручју Републике Српске.
(2) Документација за пријаву на Јавни позив садржи:
- Образац за пријаву на Јавни позив (Прилог 1),
- Табела за пријављивање возила (Прилог 2),
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- Правилник о јавном позиву за вршење такси услуге
на подручју Града Бијељина за правна лица (Прилог3),
- Одлука о такси превозу на подручју Града Бијељина
(Прилог 4).
Образац и табела из тачке 2. овог члана су саставни
дио овог Правилника.
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јавном позиву.
(8) У изузетним случајевима, могуће је возило које је
понудио на јавном позиву замјенити другим возилом, а које је
мање старости од укупне просјечне старости возила утврђене
на јавном позиву и које испуњава услове дефинисане Законом
и Одлуком о такси превозу на подручју Града Бијељина.

Члан 5.
(1) Понуђач самостално учествује на јавном позиву.
Уколико понуђач не испуњава неки од тражених услова мора
посједовати уговор о пословно-техничкој сарадњи за вршење
такси превоза на подручју Града Бијељина са максимално
једним правним лицем, а који заједнички односно кумулативно
морају испунити услове наведене у члану 2. Правилника.

(9) Град Бијељина, током трајања Јавног позива,
обезбјеђује консултације у вези са свим питањима везаним за
Јавни позив.

(2) Одобрење за обављање такси превоза ће се дати
оном понуђачу, чија је просјечна старост траженог броја возила
мања, а који испуњава услове из члана 2. Правилника. Возила
морају испуњавати услове дефинисане Законом и Одлуком о
такси превозу на подручју Града Бијељина.

(2) Комисија се састоји 3 (три) члана и секретара
комисије. Секретар комисије обавља административно –
техничке и друге послове у вези са Јавним позивом и нема
право гласа.

(3) Понуђач је дужан доставити табеларни списак
возила са којима ће обављати такси превоз. Уколико понуђач
достави табеларни списак возила на којем има више возила
од броја возила траженог јавним позивом, просјечна старост
возила ће се рачунати оним редослиједом како су возила
наведена у достављеном табеларном списку закључно са
неопходним бројем возила траженим јавним позивом. Уколико
понуђач достави табеларни списак на којем има мање возила
од неопходног броја траженог јавним позивом, или се утврди
да је број возила која испуњавају услове дефинисане Законом и
Одлуком о такси превозу на подручју Града Бијељина мањи од
броја возила траженог Јавним позивом, пријава на Јавни позив
се неће разматрати.
(4) Изабрани понуђач мора бити власник возила којим
се обавља такси превоз, односно да посједује ваљан правни акт
којим се утврђује право коришћења возила (уговор о лизингу)
или купопродаји уговор. У случају да понуђач посједује уговор
о пословно-техничкој сарадњи за вршење такси превоза на
подручју Града Бијељина са максимално још једним правним
лицем, понуђач може бити власник једног броја возила, а друго
правно лице власник преосталог броја возила или да један од
два правна лица може бити власник свих тражених возила,
односно, да за један број возила једно правно лице посједује
ваљан правни акт којим се утврђује право коришћења возила
(уговор о лизингу или уговор о купопродаји), а друго правно
лице наведени акт за преостали број возила или да једно од
два правна лица посједује наведени акт за сва возила тражена
јавним позивом.
(5) Изабрани понуђач не може одобрење о обављању
такси превоза препустити другом правном нити физичком
лицу нити обављати такси превоз с возилима другог правног
или физичког лица, осим оног са којим је наступио преко
уговора о пословно-техничкој сарадњи.
(6) Изабрани понуђач, који је власништво на јавном
позиву доказао купопродајним уговором, дужан је у року од
90 (деведесет) дана од дана избора, доставити докумнетацију
да је власник возила којим се обавља такси превоз, односно да
посједује ваљан правни акт којим се утврђује право коришћења
возила (уговор о лизингу).
(7) Изабрани понуђач је дужан најмање 2 (двије)
године обављати такси превоз с возилима које је понудио на

Члан 6.
(1) Комисију за оцјену и избор превозника именује
Градоначелник (у даљем тексту: Комисија) својим рјешењем.

(3) Задаци комисије су да:
- утврди тачно вријеме пријема односно предаје
документације у складу са Јавним позивом,
- изврши јавно отварање благовремено примљених
пријава, о чему израђује Записник о примљеним пријавама,
- утврди комплетност документације за пријаву на
Јавни позив,
- утврди испуњеност услова из Јавног позива,
- утврди листу понуђача који су се јавили на
Јавни позив,
- утврди просјечну старост возила понуђача који
испуњавају услове за учешће,
- утврди да ли возила испуњавају услове дефинисане
Законом и Одлуком о такси превозу на подручју Града Бијељина
и Јавним позивом.
- формира ранг листу понуђача који испуњавају услове
према просјечној старости возила тражених јавним позивом и
- на лицу мјеста изврши упоређивање пријављених
возила са стањем на терену.
(4) Јавно отварање благовремено примљених пријава
подразумјева читање тачног времена пријема односно предаје
пријаве са називом понуђача.
(5) Комисија израђује приједлог Одлуке о избору
правног лица које ће вршити такси превоз на подручју Града
Бијељина и просљеђује Градоначелнику Града Бијељина, на
доношење.
(6) Против одлуке о избору правног лица, остали
понуђачи који су учествовали на Јавном позиву имају право
жалбе Градоначелнику, у року од 15 (петнаест) дана од дана
достављања одлуке о избору.
(7) На основу коначне Одлуке Градоначелника,
надлежни орган даје одобрење правном лицу за обављање
такси превоза на подручју Града Бијељина са бројем возила који
је тражен јавним позивом.
Члан 7.
Неће се разматрати пријаве понуђача:
- које нису запримљене у року прописаним у Јавном
позиву и исте ће се вратити понуђачу неотворене и
- које нису у прописно запечaћеној коверти (отворене)
и исте ће се вратити понуђачу.

26. јул 2017.

Службени гласник Града Бијељина

Понуђач ће бити елиминисан ако достави пријаве:
- које нису комплетне у складу са условима из Јавног
позива - не садрже све тражене документе;
- које не испуњавају услове из Јавног позива.
Члан 8.
Резултати Јавног позива објављују се на web-страници
Града Бијељина (www.sobijeljina.org) у року од 15 (петнаест)
дана од дана затварања Јавног позива и достављају се свим
понуђачима који су испунили услове.
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у року не краћем од 3 (три) мјесеца од дана објављивања
неуспјелог Јавног позива.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:02-014-1-1069/17
Бијељина,
Дана:26. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Чалн 9.
У случају да није пристигла нити једна понуда која
испуњава услове из Јавног позива, Јавни позив ће се поновити
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Службени гласник Града Бијељина

26. јул 2017.

ɉɊɂɅɈȽ
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26. јул 2017.

Службени гласник Града Бијељина

Административно тијело, у поступку разматрања
захтјева Градске управе Града Бијељина - Одјељење за
привреду за измјене у административном поступку
“Одобрење за превоз ствари за сопствене потребе и
промјена возила/регистарских ознака”, број: 02/1-31-383/16 од 22. 06. 2017. године, на основу члана 11.
Правилника о раду регистра административних поступака
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 01/11), након прибављеног Мишљења
Техничког тијела под бројем 02-057-2/17 од 18. 07. 2017.
године, дана 21. јула 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСТУПКУ
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ ИЗМЈЕНЕ у административном
поступку Града Бијељина под називом “Одобрење за
превоз ствари за сопствене потребе и промјена возила/
регистарских ознака” који је
заведен у Регистру
административних поступака под шифром: Б1_21, ради
усклађивања са Законом о превозу у друмском саобраћају
Републике Српске, тако да се мијења назив овог поступка
и гласи: “ДОПУНА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИКА
УПИСОМ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗА ЛИЦА И/ИЛИ
СТВАРИ ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ”.
II
На основу ове Одлуке извршиће се унос измјена
података
административног поступка у Регистру
административних поступака Града Бијељина као
и у електронском регистру на званичној интернет
презентацији Града.
У овом административном поступку користиће се
образац захтјева који је заведен под шифром О 02/1 4.2.32
који је у прилогу ове Одлуке и биће доступан јавности путем
шалтер-сале и званичне интернет презентације Града.
Досадашњи образац захтјева који је заведен под
шифром О 02/1 4.2.21 за овај административни поступак
биће повучен и брисан.
III
Образац
са
подацима
о
измјенама
у
административном поступку из тачке I ове Одлуке је у прилогу
и чини њен саставни дио, а комплетан спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:02-057-2/17
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА
Б и ј е љ и н а,
Драган Вујић, с.р.
Датум, 21. јул 2017. године

Административно тијело, у поступку разматрања
захтјева Градске управе Града Бијељина - Oдјељење за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
за брисање административног поступка “Издавање
лиценце “Б”, “Ц” или “Е” за возило”, број: 02/03-37-1-1133/14
од 06. 07. 2017. године, на основу члана 12. Правилника о
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раду регистра административних поступака општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/11) а након прибављеног Мишљења Техничког тијела
под бројем 02-057-3/17 од 18. 07. 2017. године, дана 21. јула
2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О БРИСАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА (Б3_18)
I
БРИШЕ СЕ административни поступак Града
Бијељина под називом: “ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ “Б”,
“Ц” ИЛИ “Е” ЗА ВОЗИЛО” који је заведен у Регистру
административних поступака под шифром Б3_18, из разлога
непостојања даљег законског основа за овај поступак.
II
На основу ове Одлуке извршиће се брисање овог
административног поступка у Регистру административних
поступака Града Бијељина и у електронском регистру на
званичној интернет презентацији Града, као и повлачење
и брисање обрасца захтјева који је заведен под шифром О
02/3 4.2.24.
III
Образац са подацима и разлозима брисања
административног поступка из тачке I ове Одлуке је у
прилогу и чини њен саставни дио, а компетан спис је у
прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:02-057-3/17-1
АДМИНИСТРАТИВНОГ
ТИЈЕЛА
Б и ј е љ и н а,
Драган Вујић, с.р.
Датум, 21. јул 2017. године

Административно тијело, у поступку разматрања
захтјева Градске управе Града Бијељина - Oдјељење за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
за брисање административног поступка “Издавање лиценце
“Б”, “Ц” или “Е” за превозника”, број: 02/03-37-1-1133/14
од 06. 07. 2017. године, на основу члана 12. Правилника
о раду регистра административних поступака општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/11) а након прибављеног Мишљења Техничког тијела
под бројем 02-057-3/17 од 18. 07. 2017. године, дана 21. јула
2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О БРИСАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА (Б3_19)
I
БРИШЕ СЕ административни поступак Града
Бијељина под називом: “ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ “Б”, “Ц”
ИЛИ “Е” ЗА ПРЕВОЗНИКА” који је заведен у Регистру
административних поступака под шифром Б3_19, из разлога
непостојања даљег законског основа за овај поступак.
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II
На основу ове Одлуке извршиће се брисање
овог
административног
поступка
у
Регистру
административних поступака Града Бијељина и
у електронском регистру на званичној интернет
презентацији Града, као и повлачење и брисање обрасца
захтјева који је заведен под шифром О 02/3 4.2.43.
III
Образац са подацима и разлозима брисања

26. јул 2017.

административног поступка из тачке I ове Одлуке је у прилогу
и чини њен саставни дио, а компетан спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:02-057-3/17
АДМИНИСТРАТИВНОГ
ТИЈЕЛА
Б и ј е љ и н а,
Драган Вујић, с.р.
Датум, 21. јул 2017. године

26. јул 2017.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

12

ДВОРОВИ

1.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2017.ГОДИНИ 1

17. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО
13
ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

2.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА
1
ЗОНА 2“ У БИЈЕЉИНИ

18. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СРПСКО КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО
13
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

3.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА
3
ЗОНА 4“ У БИЈЕЉИНИ

4.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ
ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ „ЦЕНТРА ВЕЛИКЕ
4
ОБАРСКЕ“ У БИЈЕЉИНИ

19. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СРПСКО КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО
14
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
20. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ
МЈЕСТА ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СРПСКО КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО
14
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

5.

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО
5
К.П. БРОЈ 1760/1, К.О. ЈАЊА 1

6.

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗМЕЂУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И Д.О.О.
6
„ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА

7.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ У
УЛИЦИ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА БР.8 У БИЈЕЉИНИ 7

2.

ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА
ИЗРАДИ ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ МАЈОРА
ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА БРОЈ 14 У БИЈЕЉИНИ 7

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
17
ОЗП-Н-01-П1/17

3.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
18
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КГН-01/17

4.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И
ЗАМЈЕНИКА ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ
18
ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ

5.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ
19
ТИЈЕЛА

6.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ ТИЈЕЛА 19

7.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА „ГРАДСКЕ
20
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ“

8.

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
21
ТИМА „ГРАДСКЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ“

9.

ПРАВИЛНИК О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ВРШЕЊЕ
ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
21
БИЈЕЉИНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

21. ЗАКЉУЧАК О ДОДЈЕЛИ ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА 15
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

8.

9.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРИКУПЉАЊУ,ОДВОЖЕЊУ И
8
ДЕПОНОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

10. ИЗМЈЕНА ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ
ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
9
ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
11. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И
9
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
12. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
10
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
13. РЈЕШЕЊЕ
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА 10

ОДЛУКА
О
КОРИШЋЕЊУ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

СРЕДСТАВА
17

АКТА АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

14 РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
11
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

1.

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
У
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСТУПКУ ГРАДА
25
БИЈЕЉИНА

О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
15. РЈЕШЕЊЕ
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ 12

2.

ОДЛУКА О БРИСАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ
25
ПОСТУПКА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА (БЗ-18)

3.

ОДЛУКА О БРИСАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ
25
ПОСТУПКА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА (БЗ-19)

16. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“
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Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
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