
Службени гласник
Града Бијељина

Година XLIX  16. септембар 2013. године  БРОЈ 19 / 2013

 На основу члана 30. алинеја 29. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2. тачка м) а у вези 
са чланом 122. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“ број: 8/13) Скупштина Града Бијељина 
на својој 11. сједници одржаној дана 12. септембра 2013. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРИЈАТЕЉСТВУ 

 ГРАДА БИЈЕЉИНА СА ОПШТИНОМ КОСЈЕРИЋ 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Члан 1.
  У циљу успостављања и остваривања сарадње 
у областима управе, привреде, комуналних дјелатности, 
здравства, образовања, културе, социјалне заштите, заштите 
животне средине, спорта и другим областима друштвеног 
живота за које се утврди да су од заједничког интереса за 
локалне заједнице, закључиће се Споразум о пријатељству 
Града Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина и 
општине Косјерић, Република Србија.

Члан 2.
 Овлашћује се Градоначелник Бијељине да у име 
Града Бијељина потпише Споразум из члана 1. ове Одлуке. 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-94/13                                                                 
Бијељина,                                                              
Датум, 12. септембар 2013. године

 На основу члана 30. став 1. тачка 25. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3. Закона о 
Граду Бијељина ( „Службени гласник Републике Српске“, 
број: 70/12), а у складу са Законом о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 
109/12), члана 38. став 2. тачка ч) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 17. 
Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања и 
разрјешења органа у јавним предузећима и установама чији 
је оснивач Скупштина Града Бијељина („Службени гласник 

Града Бијељина“, број: 15/13), Скупштина Града Бијељина 
на својој 11. сједници одржаној дана  12. септембра 2013. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ AГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Ради организовања, унапређења пољопривреде 
и руралног развоја на подручју Града Бијељина, оснива се 
Аграрни фонд Града Бијељина ( у даљем тексту: Фонд).
Фонд је облик организације од посебног друштвеног 
интереса и оснива се ради организовања и унапређења 
примарне пољопривредне производње и других дјелатности 
од општег интереса на руралном подручју Града Бијељина.
Оснивач Фонда је Град Бијељина (у даљем тексту: Оснивач).
Оснивачки улог Оснивача износи 2.000,00 КМ 
(словима:двијехиљадеконвертибилнихмарака).

 II   ПРАВНИ СТАТУС

Члан 2.
 Фонд има својство правног лица, које стиче уписом 
у судски регистар надлежног суда у Бијељини.

Члан 3.
 У правном промету са трећим лицима Фонд иступа 
у своје име и за свој рачун, самостално и без ограничења.
За обавезе створене у правном промету са трећим лицима 
Фонд одговара цјелокупном својом имовином.
За обавезе Фонда Оснивач одговара до висине својих 
средстава које је усмјерио из буџета за пословање Фонда.

 III   НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 4.
 Фонд ће пословати под називом „Аграрни фонд 
Града Бијељина“.
 Сједиште Фонда је у Бијељини, у Улици Милоша 
Обилића бр.51 А.

 IV     ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 5.
 Фонд обавља сљедеће дјелатности:

 64.20 - Дјелатност финансијских холдинг друштава,
 64.30 - Трустови, фондови и слични финансијски 
субјекти,

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 11.
 Управни одбор има следећа права и дужности:
 1. доноси Статут,
 2. одлучује о пословању Фонда,
 3. разматра и усваја Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун,
 4. доноси Програм рада и финансијски план,
 5. одлучује о коришћењу средстава, у складу са 
Законом и Статутом Фонда,
 6. врши друге послове утврђене актом о оснивању и 
Статутом.

Члан 12.
 Критеријуми за именовање чланова Управног 
одбора су следећи:

 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

Члан 13.
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног 
одбора су следећи:

 - истек мандата на који су именовани,
 - неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком,
 - неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице,
 - оставка већине чланова Управног одбора,
 - нередовно одржавање сједница Управног одбора.

 ДИРЕКТОР ФОНДА

Члан 14.
 Директора на основу претходно проведеног 
поступка јавне конкуренције и приједлога Комисије за 
избор, именује Скупштина Града.
 Мандат директора траје четири године, и по 
истеку мандата може бити поново именован у складу са 
процедуром и критеријумима предвиђеним овом Одлуком. 
 Директор може бити разријешен дужности и прије 
истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком. 
 Директор и запослени у Фонду не могу бити 
чланови Управног одбора.

Члан 15.
 Директор има следећа права и дужности: 

 1. представља и заступа Фонд без ограничења,
 2. организује и руководи радом Фонда,
 3. предлаже акте које доноси Управни одбор,
 4. извршава одлуке Управног одбора и предузима 
мјере за њихово спровођење,

 64.99 - Остале финансијске услужне дјелатности 
осим осигурања и пензионих Фондова, д.н.,
 84.13 - Регулисање и допринос успјешном пословању 
привреде,
 82.99 - остале пословне помоћне дјелатности, д.н.

Члан 6.
 Фонд у обављању регистрованих дјелатности 
усмјерава своје активности на остваривање сљедећих 
циљева и задатака:
 - организовање, развој и унапређење 
пољопривреде на подручју Града Бијељина,
 - рурални развој на подручју Града Бијељина,
 - прикупљање, распоређивање и усмјеравање 
средстава,
 - подстицање, помоћ и повезивање разних 
облика производне сарадње између лица која се баве 
пољопривредом.

 V    СРЕДСТВА ЗА РАД ФОНДА

Члан 7.
 Средства за рад Фонда обезбјеђује Оснивач у 
буџету.
 Средства за рад Фонда обезбјеђују се поред буџета 
Оснивача и из буџета Републике Српске, приступних 
фондова Европске уније, донација, спонзорства домаћих 
и страних правних и физичких лица, прихода које 
оствари обављањем послова из своје надлежности и 
других извора у складу са законом.

Члан 8.
 Средства Фонада за буџетску годину распоређују 
се:
 - за развој и унапређење пољопривредне 
производње и рурални развој,
 - на основу Програма и Правилника Фонда 
усвојеног од стране Оснивача,
 - на средства за финансирање функционисања 
Фонда.

 VI    ОРГАНИ ФОНДА

Члан 9.
 Органи Фонда су: Управни одбор и директор.

 УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА

Члан 10.
 Управни одбор Фонда има предсједника и два 
члана.
 Управни одбор Фонда именује и разрјешава 
Скупштина Града на приједлог Градоначелника, након 
проведеног поступка јавне конкуренције.
 Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године, с тим што чланови могу бити разријешени 
дужности и прије истека мандата у случајевима 
прописаним овом Одлуком. 
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Оснивача.
 Фонд обезбјеђује реализацију Програма развоја и 
унапређења пољопривреде и руралног развоја на подручју 
Града Бијељина, као и реализацију осталих развојних 
планова и аката Града који се односе на дјелатности Фонда.

Члан 21.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Аграрног фонда општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 09/08 и 
27/11).

Члан 22.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-104/13                                                               
Бијељина,                                                             
Датум, 12. септембар 2013. године  
  

 5. стара се и одговара за законитост рада и 
коришћење и располагање имовином Фонда,
 6. обавља и друге послове утврђене Законом и 
Статутом.

Члан 16.
 Критеријуми за именовање директора су следећи:

 - висока стручна спрема (VII степен),
 - потребно 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.

Члан 17.
 Директора разрјешава Скупштина Града у следећим 
случајевима:

 - истек мандата на који је именован,
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од 
стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком.

 VII   ОПШТИ АКТИ ФОНДА

Члан 18.
 Општи акти Фонда су: Статут, Правилник и друга 
општа акта.
 Статут је општи акт Фонда, којим се ближе одређује 
дјелокруг рада и унутрашња организација Агенције, 
надлежност органа, заступање и представљање, права, 
обавезе и одговорности запослених, начин организовања 
послова и друга питања од значаја за рад Фонда и доноси се 
уз претходно прибављену сагласност Оснивача. 

 VIII   ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И 
ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 19.
 У складу са Статутом, обављање појединих стручних 
послова из своје надлежности, Фонд може повјерити другим 
правним и физичким лицима, уз сагласност Оснивача.

 IX    ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА 
РАД ФОНДА

Члан 20.
 У складу са Законом и овом Одлуком оснивач путем 
својих органа даје сагласност на Статут Фонда, именује 
и разрјешава директора и чланове Управног одбора, даје 
сагласност на годишњи Програм рада и финансијски план 
и разматра и усваја годишњи Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун и даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији радних мјеста.
 Надзор над законитошћу рада и пословања Фонда 
врши надлежни орган управе, у складу са Законом и актима 

 На основу члана 30. став 1. алинеја 7. Закона о 
локалној самoуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. и 30. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 55/10), а у вези са чланом 7. Правилника о 
садржају, начину израде и доношења документа просторног 
уређења („Службени гласник Републике Српске“, број: 
59/11), члана 38. став 2. тачка е) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина 
Града Бијељина на својој 11. сједници одржаној дана 12. 
септембра 2013. године,  донијела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 1 “ 
У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Утврђује се Нацрт измјене и допуне регулационог 
плана „Индустријска зона 1“ у Бијељини, урађен од стране 
носиоца израде планског документа, ЈП “Дирекција за 
изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, августа 2013. 
године.

Члан 2.
 Утврђени Нацрт измјене и допуне регулационог 
плана „Индустријска зона 1“ у Бијељини садржи текстуални 
и графички дио.
 I) Текстуални дио нацрта измјене и допуне 
регулационог плана „Индустријска зона 1“ у Бијељини 
састоји се од сљедећих поглавља:
 a. Уводни дио;
 б. Стање организације, уређења и коришћења 
простора;
 в. Потребе, могућности и циљеви организације, 
уређења и коришћења простора;
 г. План организације, уређења и коришћења 
простора-пројекција изградње и уређења простора;
 д. Одредбе и смјернице за спровођење плана.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана  30. став 1. алинеја 7. Закона 
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. и 30. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 55/10), а у вези са чланом 7. Правилника 
о садржају, начину израде и доношења документа 
просторног уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 59/11), члана 38. став 2. тачка е) Статута Града 
Бијељине(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13), 
Скупштина Града Бијељина на својој 11. сједници одржаној 
дана 12. септембра 2013.године, донијела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 4“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Утврђује се Нацрт 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, августа 2013. године.

Члан 9.
 Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматраће се на стручној 
расправи, која ће се органозовати у року од 30 дана  од дана 
затварања јавног увида, на коју ће се позвати представници 
носиоца припреме, носиоца израде и организација из члана 
32. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу, те чланови 
Савјета плана.

Члан 10.
 Носилац припреме објавиће јавни позив за стручну 
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. 

Члан 11. 
 Ако се приједлог измјене и допуне регулационог 
плана „Индустријска зона 1“ у Бијељини на основу 
прихваћених приједлога, примједби и мишљења 
достављених у току јавног увида значајно разликује од 
нацрта документа, носилац припреме дужан је да организује 
поново 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 
документа просторног уређења.

Члан 12.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-97/13                                                                           
Бијељина,                                                                     
Датум, 12. септембар 2013. године   

 II) Графички дио нацрта измјене и допуне плана 
састоји се од сљедећих графичких прилога:
 1. Копија катастарског плана Р=1:1000; 
 2. Копија катастарског плана са приказом 
имовинског статуса земљишта Р=1:1000; 
 3. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана 
Града Бијељина и просторног плана општине Бијељина 
Р=1:2000; 
 4. Инжењерско-геолошка карта Р=1:2000; 
 5. План саобраћаја Р=1:1000; 
 6. План парцелације Р=1:1000; 
 7. План просторне организације Р=1:1000; 
 8. План регулационих и грађевинских линија 
Р=1:1000; 
 9. План електроенергетске и ТТ инфраструктуре 
Р=1:1000; 
 10. План хидротехничке инфраструктуре Р=1:1000; 
 11. Топлификација и гасификација Р=1:1000; 
 12. Заштита животне средине и вањско уређење 
Р=1:1000.

Члан 4.
 Утврђени нацрт измјене и допуне  регулационог 
плана „Индустријска зона 1“ у Бијељини биће, након 
усвајања ове Одлуке, изложен на јавни увид у просторијама 
Одјељења за просторно уређење Административне службе 
Града Бијељина и у просторијама ЈП „Дирекција за изградњу 
и развој града” д.о.о. Бијељина у трајању од 30 дана.

Члан 5.
 Носилац припреме измјене и допуне Регулационог 
плана, Одјељење за просторно уређење Административне 
службе Града Бијељина, обавијестиће јавност о мјесту, 
времену и начину излагања утврђеног Нацрта Измјене 
и допуне регулационог плана „Индустријска зона 1 “ у 
Бијељини, путем огласа који ће се објавити у два средства 
јавног информисања, најмање три пута, с тим да прво 
обавјештење објави 15 дана прије почетка јавног увида, а 
друга два, два дана узастопно, непосредно прије почетка 
јавног увида.

Члан 6.
 Обавјештење из претходног члана треба да садржи 
мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, те рок у 
коме се могу послати приједлози, примједбе и мишљења на 
утврђени Нацрт документа.

Члан 7.
 Носилац припреме плана обавезан је да на мјесту 
на којем је изложен Нацрт Измјене и допуне регулационог 
плана „Индустријска зона 1“ у Бијељини обавијести 
јавност да се детаљније информације, објашњења и помоћ 
у формулисању примједби могу добити код носиоца 
припреме и носиоца израде плана.

Члан 8.
 Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени 
Нацрт Измјене и допуне регулационог плана „Индустријска 
зона 1“ у Бијељини, уписују се у свеску са нумерисаним 
странама, која ће се налазити у просторији у којој ће 
утврђени Нацрт бити изложен, или се у писаној форми 
могу достављати носиоцу припреме, који је обавезан да их 
прослиједи носиоцу израде документа.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 2.
 Утврђени Нацрт регулационог плана „Индустријска 
зона 4“ у Бијељини садржи текстуални и графички дио.
 I) Текстуални дио нацрта регулационог плана 
„Индустријска зона 4“ у Бијељини састоји се од сљедећих 
поглавља:
 a. Уводни дио;
 б. Стање организације, уређења и коришћења 
простора;
 в. Потребе, могућности и циљеви организације, 
уређења и коришћења простора;
 г. План организације, уређења и коришћења 
простора-пројекција изградње и уређења простора;
 д. Одредбе и смјернице за спровођење плана.

 II) Графички дио нацрта плана састоји се од 
сљедећих графичких прилога:
 1. Копија катастарског плана Р=1:1000; 
 2. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана 
Града Бијељина - план намјене површина Р=1:2000; 
 3. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана 
Града Бијељина -границе регулационих планова Р=1:2000; 
 4. Извод из ревизије и измјене урбанистичког 
плана Града Бијељина - план саобраћајне инфраструктуре 
Р=1:2000; 
 5. Инжењерско-геолошка карта Р=1:2000; 
 6. Намјена и бонитет затечене физичке структуре 
Р=1:2000; 
 7. Власнички стстус земљишта Р=1:2000; 
 8. План просторне организације Р=1:1000; 
 9. План саобраћаја Р=1:1000; 
 10. План парцелације Р=1:1000; 
 11. Синхрон план инфраструктуре Р=1:1000.

Члан 4.
 Утврђени нацрт Регулационог плана „Индустријска 
зона 4“ у Бијељини биће, након усвајања ове Одлуке, изложен 
на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно 
уређење Административне службе Града Бијељина и у 
просторијама ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” 
д.о.о. Бијељина у трајању од 30 дана.

Члан 5.
 Носилац припреме Регулационог плана, Одјељење 
за просторно уређење Административне службе Града 
Бијељина, обавијестиће јавност о мјесту, времену и 
начину излагања утврђеног Нацрта регулационог плана 
„Индустријска зона 4“ у Бијељини, путем огласа који ће се 
објавити у два средства јавног информисања, најмање три 
пута, с тим да прво обавјештење објави 15 дана пре почетка 
јавног увида, а друга два, два дана узастопно, непосредно 
пре почетка јавног увида.

Члан 6.
 Обавјештење из претходног члана треба да садржи 
мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, те рок у 
коме се могу послати приједлози, примједбе и мишљења на 
утврђени Нацрт документа.

Члан 7.
 Носилац припреме плана обавезан је да на мјесту на 
којем је изложен Нацрт регулационог плана „Индустријска 
зона 4“ у Бијељини обавијести јавност да се детаљније 
информације, објашњења и помоћ у формулисању 
примједби могу добити код носиоца припреме и носиоца 
израде плана.

Члан 8.
 Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени 
Нацрт регулационог плана „Индустријска зона 4“ у 
Бијељини, уписују се у свеску са нумерисаним странама, која 
ће се налазити у просторији у којој ће утврђени Нацрт бити 
изложен, или се у писаној форми могу достављати носиоцу 
припреме, који је обавезан да их прослиједи носиоцу израде 
документа.

Члан 9.
 Став носиоца израде плана о 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 
носиоца припреме, носиоца израде и организација из члана 
32. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу, те чланови 
Савјета плана.

Члан 10.
 Носилац припреме објавиће јавни позив за стручну 
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. 

Члан 11. 
 Ако се приједлог регулационог плана „Индустријска 
зона 4“ у Бијељини на основу прихваћених приједлога, 
примједби и мишљења достављених у току јавног увида 
значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме 
дужан је да организује поново 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 
документа просторног уређења.

Члан 12.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-100/13                                                                 
Бијељина,                                                                
Датум, 12. септембар 2013. године    

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана 30. став 1. алинеја 11.  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/06), члана 23. став 1. и 2. и 
члана 53. став 1. и 2. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09 и 
95/11), Одлуке о усвајању Програма уређења земљишта 
обухваћеног регулационим планом „Индустријска зона 2“ 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/13), те члана 
38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града 
Бијељина на својој 11. сједници одржаној дана 12. септембра 
2013. године, донијела је

О Д Л У К У
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ-ЗЕМЉИШТА 

ИЗМЕЂУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ШИМОН   (АНДРИЈА) 
ЈУЛИЈАНЕ И ДР.  РАДИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“    

Члан 1.
 Овом Одлуком, а у циљу изградње саобраћајнице, 
као и формирања грађевинских парцела планираних   
регулационим  планом  „Индустријска зона 2“ („Службени 
гласник Општине Бијељина“, број: 23/07) као спроведбеним 
документом просторног уређења, врши се замјена 
некретнина између Града Бијељина, с једне стране, и Шимон 
(Андрије) Јулијане и др., с друге стране, како слиједи:

 А).  Шимон (Андрије) Јулијана из Бијељине 
са 24057/36085 дијела, Тобиас (Томислава) Сунчица из 
Марибора са 6014/36085 дијела и Зајац (Томислава) Динка из 
Бијељине са 6014/36085 дијела су носиоци права сусвојине и 
права супосједништва на земљишту означеном као: 
кч.бр. 721/10 звн. “Ковиљуше“ њива 3. класе површине 
11.336м2 и њива 2. класе површине 23.091м2, и кч.бр. 721/16 
звн. „Ковиљуше“ њива 3. класе површине 1.658м2, уписаним 
у Лист непокретности бр. 2276/6 к.о. Бијељина Село и зк.ул.
бр. 1344 к.о. Бијељина Село, а
 Гајић (Стјепана) Вјерочка из Бијељине са 9/72 дијела, 
Мондом (Стјепана) Оливера из Куле са 9/72 дијела, Сакал 
(Беле) Јарослав из Бачке Тополе са 9/72 дијела, Варо-Сакал 
Олинка из Бачке Тополе са 9/72 дијела, Шимон (Далибора) 
Желислав из Бијељине са 8/72 дијела, Шимон (Далибора) 
Јанко из Бијељине са 8/72 дијела, Шимон (Павела) Братислав 
из Сарајева са 6/72 дијела, Шимон (Павела) Даниела из 
Сарајева са 6/72 дијела, Шимон (Ристе) Даница из Бијељине 
са 2/72 дијела и Шимон (Томе) Кристина из Сарајева са 6/72 
дијела, су носиоци права сусвојине и права супосједништва 
на земљишту означеном као:
 кч.бр. 721/11 звн „Ковиљуше“ њива 2. класе 
површине 20.226м2 и њива 3. класе површине 10.572м2, 

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

Број: 01-022-96/13                                                                           
Бијељина,                                                                    
Датум, 12. септембар 2013. године
 

 На основу члана 30.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 4. став 3. Закона о административним таксама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:100/11, 103/11, 
67/13) и члана 38. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града 
Бијељина на својој 11. сједници одржаној дана 12. септембра 
2013. године, донијела је 

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О  ГРАДСКИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан  1.
 У Одлуци о општинским административним 
таксама („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
27/11, 3/12, 6/12 и („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 15/13),  у члану  4. Тарифни број 6 мијења се и гласи:
 1. За списе и радње у поступку регистрације 
оснивања, промјене података и престанка обављања 
дјелатности предузетника                                            30,00 КМ’’
 Тарифни број 11 мијења се и гласи:
 „1. За издавање локацијских услова          100,00 КМ
 2. За издавање рјешења о утврђивању накнаде за 
уређење грађевинског земљишта и накнаде за природну 
погодност земљишта (ренте):
 - за индивидуалне стамбене објекте бруто 
грађевинске површине до 400 м2                                    5,00 КМ
 - за све остале објекте                                      20,00 КМ
 3. За издавање грађевинске дозволе:
 - за индивидуалне стамбене објекте бруто 
грађевинске површине до 400 м2                                 10,00 КМ
 - за све остале објекте                                50,00 КМ
 4. За издавање употребне дозволе:
 - за индивидуалне стамбене објекте бруто 
грађевинске  површине до 400 м2                                  10,00 КМ
  - за све остале објекте                                    100,00 КМ 
 5. За уклањање објекта                                     50,00 КМ
 6. За издавање увјерења д је објекат изграђен прије 
првог Аерофото-граметријскокг снимања, извршеног прије 
1980. године      50,00 КМ 
 7. За издавање обавјештења о могућности изградње 
објекта                         50,00 КМ
 8. За издавање увјерења о цјеловитости                                                                                                                                     
                                                                                               50,00 КМ
 9. За исколчавање објекта  50,00 КМ
 10. За провјеру усклађености ископа и темеља са 
записником  о исколчавању                  20,00 КМ
 11. За измјену или допуну локацијских услова  
                      10,00 КМ“
 Тарифни број 12 мијења се и гласи:
 „У поступку издавања грађевинске дозволе плаћа 
се административна такса у одређеном износу и то:
 1. За изградњу индивидуалних стамбених и 
помоћних објеката                   50,00 КМ
 2. За изградњу стамбено-пословних објеката, 
управних зграда, производних зграда и других објеката, који 
служе за пословне сврхе, ојеката за колективно становање, 
бензинских пумпи, трафо-станица, такса у износу од 0,5%   
 Тарифни број 13 мијења се и гласи:
 „У поступку издавања употребне дозволе, плаћа се 
административна такса у износу од 0,10% од предрачунске 
вриједности објекта.“

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Бачке Тополе са 9/72 дијела, Варо-Сакал Олинке из Бачке 
Тополе са 9/72 дијела, Шимон (Далибора) Желислава 
из Бијељине са 8/72 дијела, Шимон (Далибора) Јанка из 
Бијељине са 8/72 дијела, Шимон (Павела) Братислава 
из Сарајева са 6/72 дијела, Шимон (Павела) Даниеле из 
Сарајева са 6/72 дијела, Шимон (Ристе) Данице из Бијељине 
са 2/72 дијела и Шимон (Томе) Кристине из Сарајева са 6/72 
дијела,

                                                       свекупне површине:           14.146м2

 Саобраћајница из претходног става овог члана ће се 
у јавним евиденцијама непокретности, Републичкој управи 
за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Бијељина и 
Земљишно-књижној канцеларији, уписати у корист Града 
Бијељина, као посјед и својина са дијелом 1/1.

Члан 3.
 А).      Град Бијељина  даје у замјену земљиште 
означено као:
 кч.бр. 721/74  звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у 
површини                   1.817м2
 кч.бр. 721/75  звн. „Ковиљуше“     њива 2. Класе     у 
површини                   2.978м2
 кч.бр. 721/76  звн. „Ковиљуше“     њива 2. класе      у 
површини                   2.979м2
 кч.бр. 721/77  звн. „Ковиљуше“     њива 2. класе      у 
површини                   2.979м2
 кч.бр. 721/78  звн. „Ковиљуше“     њива 2. класе      у 
површини                   3.052м2
                                                             укупне површине 13.805м2
 
 које ће се у јавним евиденцијама непокретности, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове, ПЈ Бијељина и Земљишно-књижној канцеларији, 
уписати у корист Шимон (Андрије) Јулијана из Бијељине, 
Тобиас (Томислава) Сунчица из Марибора и Зајац 
(Томислава) Динка из Бијељине, као супосједништво и 
сусвојина, у сувласничком дијелу према ранијем стању 
уписа.
 Парцеле означене као:
 кч.бр. 721/16   звн. „Ковиљуше“     њива 2. класе      у 
површини                      586м2
 кч.бр. 721/10   звн. „Ковиљуше“     њива 2. класе      у 
површини                 14.322м2
 кч.бр. 721/101  звн. „Ковиљуше“    њива 3. класе      у 
површини                   3.967м2
 кч.бр. 721/102 звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у 
површини                      124м2
 кч.бр. 721/94   звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у 
површини                     672м2
 кч.бр. 721/95   звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у 
површини                     549м2
 кч.бр. 721/99   звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у 
површини                     167м2
 кч.бр. 721/100 звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у 
површини                     235м2
 ће се у јавним евиденцијама непокретности, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове, ПЈ Бијељина и Земљишно-књижној канцеларији, 
уписати у корист Шимон (Андрије) Јулијана из Бијељине, 
Тобиас (Томислава) Сунчица из Марибора и Зајац (Томислава) 
Динка из Бијељине, као супосједништво и сусвојина, у 
сувласничком дијелу према ранијем стању уписа.

и кч.бр. 721/15 звн. „Ковиљуше“ њива 3. класе површине 
1.658м2, уписаним у Лист непокретности бр. 2277/5 к.о. 
Бијељина Село и зк.ул.бр. 1345 к.о. Бијељина Село.

 Б).   Град Бијељина је носилац права својине и права 
посједа на земљишту означеном као:
 кч.бр. 721/62 звн.  „Ковиљуше“ њива 3. класе у 
површини од  2.966м2,
 кч.бр. 721/63 звн.  „Ковиљуше“ њива 3. класе у 
површини од  3.545м2,
 кч.бр. 721/67 звн.  „Ковиљуше“ њива 3. класе у 
површини од  2.790м2,
 кч.бр.721/68 звн. „Ковиљуше“ њива 2. класе у 
површини од  2.408м2 и њива 3. класе површине 786м2,
 кч.бр. 721/74 звн. „Ковиљуше“ њива 2. класе у 
површини од  2.978м2
 кч.бр. 721/75 звн. „Ковиљуше“ њива 2. класе у 
површини од  2.978м2,
 кч.бр. 721/76 звн. „Ковиљуше“ њива 2. класе у 
површини од  2.979м2,
 кч.бр. 721/77 звн. „Ковиљуше“ њива 2. класе у 
површини од  2.979м2,
 кч.бр. 721/78 звн. „Ковиљуше“ њива 2. класе у 
површини од  3.052м2,
 уписаном у Лист непокретности број: 2803/1 к.о. 
Бијељина Село и зк.уложак број: 2507  к.о. Бијељина Село.

Члан 2.
 Према налазу овлаштене геодетске организације 
„Геоматик“ доо Бијељина, са подацима катастарског операта 
и стању ажурне геодетске подлоге, а на основу сагласности 
титулара предметних парцела за цијепањем катастарских 
парцела, у предвиђену саобраћајницу улазе сљедеће  парцеле 
и то:
 Кч.бр. 721/106  звн. „Ковиљуше“     њива  3. класе          
у површини                608м2,
 Кч.бр. 721/89    звн. „Ковиљуше“     њива  3. класе          
у површини             1.955м2,
 Кч.бр. 721/96    звн. „Ковиљуше“     њива  3 . класе         
у површини                770м2,
 Кч.бр. 721/97    звн. „Ковиљуше“     њива  3. класе          
у површини                  67м2,
 Кч.бр. 721/104  звн. „Ковиљуше“     њива  3. класе          
у површини                  11м2,
 Кч.бр. 721/105  звн. „Ковиљуше“     њива  3. класе          
у површини                    9м2,
                                                                                            
 у сусвојини и супосједништву Шимон (Андрије) 
Јулијане из Бијељине са 24057/36085 дијела, Тобиас 
(Томислава) Сунчица из Марибора са 6014/36085 дијела и 
Зајац (Томислава) Динка из Бијељине са 6014/36085 дијела, и

 Кч.бр. 721/15   звн. „Ковиљуше“      њива 3 . класе            
у површини               845м2,
 Кч.бр. 721/98   звн. „Ковиљуше“      њива  3. класе            
у површини               110м2,
 Кч.бр. 721/103 звн. „Ковиљуше“      њива 3 . класе            
у површини                 24м2,
 Кч.бр. 721/88   звн. „Ковиљуше“      њива  3. класе            
у површини             9.747м2                                                                             
 
 у сусвојини и супосједништву Гајић (Стјепана) 
Вјерочке из Бијељине са 9/72 дијела, Мондом (Стјепана) 
Оливере из Куле са 9/72 дијела, Сакал (Беле) Јарослава из 



Службени гласник Града БијељинаБрој 19 - Страна 8 16. септембар 2013.

 Б).      Град Бијељина  даје у замјену земљиште 
означено као:
 кч.бр. 721/62  звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у 
површини                   2.003м2
 кч.бр. 721/63  звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у 
површини                   2.582м2
                                                              укупне површине   4.585м2

 које ће се у јавним евиденцијама непокретности, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове, ПЈ Бијељина и Земљишно-књижној канцеларији,  
уписати у корист Гајић (Стјепана) Вјерочке из Бијељине, 
Мондом (Стјепана) Оливере из Куле, Сакал (Беле) Јарослава 
из Бачке Тополе, Варо-Сакал Олинке из Бачке Тополе, 
Шимон (Далибора) Желислава из Бијељине, Шимон 
(Далибора) Јанка из Бијељине, Шимон (Павела) Братислава 
из Сарајева, Шимон (Павела) Даниеле из Сарајева, Шимон 
(Ристе) 
 Данице из Бијељине и Шимон (Томе) Кристине из 
Сарајева, као супосједништво и сусвојина, у сувласничком 
дијелу према ранијем стању уписа.
 Парцеле означене као:
 кч.бр. 721/85   звн. „Ковиљуше“     њива 2. класе      у 
површини                  5.937м2,
 кч.бр. 721/11   звн. „Ковиљуше“     њива 2. класе      у 
површини                 20.226м2,
  њива 3. класе      у површини                        41м2
 ће се у јавним евиденцијама непокретности, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове, ПЈ Бијељина и Земљишно-књижној канцеларији,   
уписати у корист Гајић (Стјепана) Вјерочке из Бијељине, 
Мондом (Стјепана) Оливере из Куле, Сакал (Беле) Јарослава 
из Бачке Тополе, Варо-Сакал Олинке из Бачке Тополе, 
Шимон (Далибора) Желислава из Бијељине, Шимон 
(Далибора) Јанка из Бијељине, Шимон (Павела) Братислава 
из Сарајева са, Шимон (Павела) Даниеле из Сарајева са, 
Шимон (Ристе) Данице из Бијељине са и Шимон (Томе) 
Кристине из Сарајева, као супосједништво и сусвојина, у 
сувласничком дијелу према ранијем стању уписа.

 В).   Град Бијељина  добија  у замјену и земљиште 
означено као:
 кч.бр. 721/87  звн. „Ковиљуше“     њива 2. класе      у 
површини                    2.832м2,
 њива 3. класе      у површини                       886м2,
кч.бр. 721/90  звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у површини                     
3.749м2,
 кч.бр. 721/92  звн. „Ковиљуше“     њива 3. класе      у 
површини                          98м2,
 Кч.бр. 721/93  звн. „Ковиљуше“    њива 3. класе      у 
површини                            4м2
                                                                укупне површине     7.569м2
 
 које ће се у јавним евиденцијама непокретности, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 
послове, ПЈ Бијељина и Земљишно-књижној канцеларији, 
уписати у корист Града Бијељина, као посјед и својина са 
дијелом 1/1,
а  чиме ће се  катастарским парцелама означеним као кч.бр. 
721/91, 721/68 и 721/67 у својини Града Бијељина,  омогућити 
приступ на саобраћајницу. 
 Према налазу ЈП “Дирекција за изградњу и развој 
града“ д.о.о. Бијељина, број: И-624/2013 од 04.09.2013.године 
предметне некретнине су приближно исте вриједности.  

Члан 4.
 Трошкове нотарске обраде Уговора о замјени 
некретнина описаних у члану 2. и члану 3. ове Одлуке, 
евентуалних пореза, и провођења промјена у јавним 
евиденцијама непокретности по основу нотарске исправе 
сноси  Град Бијељина.
 Трошкове цијепања катастарских парцела 
и провођења новог стања у јавним евиденцијама 
непокретности, сноси ЈП „Дирекција за изградњу и развој 
града“ д.о.о. Бијељина.

Члан 5.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина, да на 
основу ове Одлуке  закључи Уговор о замјени непокретности 
описаних у члану 2. и 3. ове Одлуке, у форми нотарске 
исправе, а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске-Сједиште замјеника у Бијељини. 

Члан 6.
 На непокретностима-катастарским парцелама 
описаним у члану 2. и члану 3. ове Одлуке код Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ 
Бијељина извршиће се промјена уписа права посједа, 
односно супосједништва у корист уговарача, а у  Земљишно-
књижној канцеларији извршиће се упис права својине, 
односно сусвојине уговарача.

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-98/13                                                                       
Бијељина,       
Датум, 12. септембар 2013. године

 На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2. 
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 30. став 
1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 8/13), Скупштина Града 
Бијељина на својој 11. сједници одржаној дана 12. септембра 
2013. године, донијела  је

О   Д   Л   У   К   У
О  УСЛОВИМА  И  НАЧИНУ  РЕГУЛИСАЊА  

ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ  ОДНОСА ИЗМЕЂУ  ГРАДА  
БИЈЕЉИНА  И ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ 

БИЈЕЉИНА  У  ВЕЗИ  СА  ТРАФО  СТАНИЦОМ БТС 
10/0,4 кV ,630  кVА  и 10 КV „ИНДУСТРИЈСКА  ЗОНА 3“

Члан 1.
 Град  Бијељина, као  правни  сљедник  општине  
Бијељина  и  ЗEДП „Електро-Бијељина“ Бијељина  сагласно  
потврђују   да  је:
 1. На  парцели  означеној  као  к.ч.  број  728/121 
зв. „Ковиљуше“ у  нарави  електроенергетски  објекат  
површине 9 м2  и  њива 5.  класе  површине  63 м2  у  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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снаге  до  3х63А/42 кW), односно  типске нестандардне  
прикључке (за  снаге  веће  од 42 кW), а  све  у  складу  са  
Рјешењем  о  утврђивању  накнаде  за  прикључење  објеката  
крајњих  купаца  на  дистрибутивну  мрежу („Службени  
гласник  Републике  Српске“, број: 81/09).
 Вриједност  свих  радова  из  става 1. и 2. овог  члана 
са  ПДВ-ом  износи  86.441,92 КМ.
 Обавезе  из  става 1. и  2. овог  члана  трају  све  док  
Град  Бијељина  не  прода, сво  земљиште, односно  купци  
земљишта  у  обухвату  Регулационог плана  „Индустријска  
зона 3“  не  изграде  објекте.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник  Града  Бијељина  да 
на основу ове Одлуке  закључи Уговор, по прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске –Сједиште 
замјеника у Бијељини.
 Трошкови  нотарске  обраде  уговора   падају  
на  терет   Града  Бијељина, а  трошкови  провођења  
Уговора  на  терет ЗЕДП „Електро-Бијељина“ Бијељина, РЈ 
„Електродистрибуција Бијељина“. 

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-99/13                                                                 
Бијељина,                                                            
Датум, 12. септембар 2013. године

 На  основу  члана  30. став 1. алинеја  11. Закона  
о  локалној  самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05)  и  члана  38. став 2. 
тачка ј) („Службени  гласник  Града  Бијељина“ , број: 
8/13), Скупштина  Града  Бијељина  на  својој  11.  сједници  
одржаној  дана  12. септембра 2013. године, донијела  је

О Д Л У К У
О  ДОДАТНОМ  УЛАГАЊУ  РАДИ  ПОВЕЋАЊА  УЛОГА 

ГРАДА  БИЈЕЉИНА ПРЕНОСОМ  ЗЕМЉИШТА  У  
СВОЈИНУ  „БИЈЕЉИНА-ГАС“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

Члан 1. 
 За  потребе  изградње  главне   мјерне  регулационе  
станице  за  транспортни  гасовод за  Републику  Српску, 
Горњи  Шепак – Бијељина преноси  се  право  коришћења  и  
право  својине  на  земљишу  означеном  као:
 - к.ч.  број  914/3  зв. „Керуша“ у  нарави  њива  4.  
класе  површине  797 м2  уписана  у  Лист  непокретности   
број  2805, к.о. Бијељина  Село  на  којој  је  Град  Бијељина  
уписан  као  посједник  са  дијелом 1/1  и  зк. ул.  број 2675, 
к.о. Бијељина  Село    у  ком  је  Град  Бијељина  уписан  са  
својином  са  дијелом 1/1 и
 - к.ч.  број  915/1  у  нарави  њива  4.  класе  
површине  3.209 м2  уписана  у  Посједовни  лист  број 2054, 
к.о. Бијељина  Село. Рјешењем  РГУ  ПЈ  Бијељина  број 
21.12/476-85/12  од  13.03.2013. године утврђено  је  право  
кориштења  и  располагања  у  корист  Града  Бијељина  са   
дијелом 1/1. Рјешењем  Комисије  за  излагање  на  јавни  
увид  података  о  непокретностима  и утврђивање  права  

Листу  непокретности  број  2223, к.о. Бијељина  Село  као    
корисник  са  дијелом 1/1  уписана
 Општина  Бијељина, а  у  зк.  ул.  број  1291, к.о. 
Бијељина  Село  као  власник  са  дијелом 1/1.
 Електроенергетски  објекат – трафо  станица  БТС 
10/0,4 кV ,630  кVА  и 10 КV
„Индустријска  зона 3“  изграђена  је  за  потребе  прикључка 
објеката  који  ће  се  изградити  у  обухвату Регулационог 
плана „Индустријска  зона 3“, на  земљишту  које  је  
власништво  Града  или  је  исто  продато  у  поступку  
лицитације.
 2. Према  Налазу   ЈП „Дирекција  за  изградњу и 
развој  града“ д.о.о.  Бијељина број  И-363/13  од  04.06.2013.  
годнне    вриједност  непокретности  означене  као  к.ч.  број 
728/121, к.о. Бијељина  Село  износи  86.440,00 КМ.
 3. Дана  19.08.2013. године између  Града  Бијељина  
и ЗЕДП „Електро-Бијељина“ Бијељина  закључен је  
Споразум  о  међусобним  односима  везаним  за  прикључак  
на  електроенергетску  мрежу изграђених  објеката  
на  земљишту  обухваћеном  Регулационим  планом 
„Индустријска  зона 3“  Бијељина  под  бројем  02-475-
186/13. Саставни  дио  Споразума  је  Елаборат  „Расплет  
нисконапонске мреже  на  локацији Индустријска  зона 3“  
број 10081 од 23.07.2013. године  по  коме  вриједност  радова  
на изградњи нисконапонске  мреже  којом  ће  се  омогућити  
напајање  објеката  електричном  енергијом  износи 73881,98  
КМ , а  са  ПДВ–ом  86.441,92 КМ. 

Члан 2.
 У  складу  са  закљученим  Споразумом, Град  
Бијељина  преноси на ЗЕДП „Електро-Бијељина“ Бијељина, 
РЈ „Електродистрибуција Бијељина“  право  коришћења  
и  право  својине  на  парцели  означеној   као  к.ч.  број   
728/121  зв.  „Ковиљуше“  у нарави електроенергетски  
објекат  површине 9 м2  и  њива 5.  класе  површине  63 м2  
уписаној  у  Лист  непокретности  број  2223, к.о. Бијељина  
Село  у  коме  је  као   корисник  са  дијелом 1/1  уписана  
Општина  Бијељина, а  у  зк.  ул.  број  1291, к.о. Бијељина  
Село  као  власник  са  дијелом 1/1.
 Вриједност  непокретности  из  става 1. овог  члана  
износи 86.440,00 КМ.
 На  непокретности  из  става  1. овог  члана, у  јавним  
евиденцијама непокретности, које  се  воде  код   РГУ  ПЈ  
Бијељина, извршиће  се  упис  права  коришћења и  права  
својине  са  дијелом 1/1  у  корист ЗЕДП „Електро-Бијељина“ 
Бијељина, РЈ „Електродистрибуција Бијељина“.

Члан 3. 
 На  име  преноса  права  коришћења  и  права  својине  
на  непокретности  из  члана  2. ове  Одлуке,  ЗЕДП „Електро-
Бијељина“ Бијељина, РЈ „Електродистрибуција  Бијељина“  
се  обавезује   да  за  све  изграђене  објекте   на  земљишту  
власништво  Града  Бијељина у  обухвату  Регулационог  
плана „Индустријска  зона 3“   изгради  прикључак  у  року  
од  15 дана  од  дана  испуњења  обавеза  крајњег  купца  
из  Уговора  о  прикључењу (члан 32. Општих  услова  
за   испоруку   и  снабдијевање  електричном  енергијом  
(„Службени  гласник  Републике  Српске“,  број: 90/12), те  
изврши  прикључење  објеката  у  року  од  15 дана, а  све  у  
складу  са  чланом 33. Општих  услова.
 Обавеза  ЗЕДП „Електро-Бијељина“ Бијељина, 
РЈ „Електродистрибуција  Бијељина“  је,  да  накнаде за  
прикључење   објеката  крајњих  купаца  на  дистрибутивну  
мрежу  обрачуна  као   типске  стандардне  прикључке (за  
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и 66/08), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 11. сједници 
одржаној дана 12. септембра  2013. године, донијела је

О Д Л У К У
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ  НОВОГ 
МОСТА НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ Р459-а ДИОНИЦА 

ВРШАНИ - РАЧА

Члан 1.
 Утврђује се да је од општег интереса изградња 
новог моста на тромеђи катастарских општина Вршани, 
Горње Црњелово и Доњи Драгаљевац, на регионалном путу 
Р459-а, дионица Вршани – Рача.
 Изградња новог моста проводиће се у складу 
са Измјенама и допунама Просторног плана општине 
Бијељина.

Члан 2.
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градоначелник Града Бијељина и Правобранилаштво 
Републике Српске
 – Сједиште замјеника  у Бијељини, које ће, у својству 
законског заступника Града Бијељина, у складу са законом, 
провести потребне радње у циљу обазбјеђивања Одлуке 
Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса 
и провођења поступка експропријације пред надлежном 
Републичком управом за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручном јединицом у  Бијељини.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-102/13                      
Бијељина,              
Датум, 12. септембар 2013. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2. тачка 
з) и ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 
11. сједници одржаној дана 12. септембра 2013. године,  
донијела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА, НАЧИНА УСТУПАЊА И 
ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 

И ОБЈЕКАТА  ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СУНЧАНИХ/СОЛАРНИХ 

ЕЛЕКТРАНА

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се услови, начин уступања 
на коришћење површина за постављање сунчаних/соларних 

на  непоретностима РГУ  ПЈ  Бијељина  број  21.12/951-007-
2054/13 на  предметној  катастарској  парцели  утврђено  
је  право  својине у  корист  Града  Бијељина  са  дијелом 
1/1, са  Града  Бијељина на  Предузеће за  пројектовање  
гасних  инсталација, извођење  радова  и  дистрибуцију 
гаса „БИЈЕЉИНА-ГАС“ д.о.о. Бијељина (у  даљем  тексту: 
Друштво), са  сједиштем  у  Бијељини  улица  Карађорђева  
број 29,  као  додатно  улагање  ради  повећања  улога  Града  
Бијељина  у  основном  капиталу  овог  Друштва.
 Према  процјени  ЈП „Дирекција  за  изградњу  и  
развој  града Бијељина“ д.о.о. Бијељина  број И-528/13  
од  25.07.2013. године, тржишна  вриједност  земљишта  
из  става 1. овог  члана  износи  63.090,00КМ (словима: 
шездесеттрихиљадеидеведесет конвертибилних  марака).
 Друштвено  предузеће  Нови  Сад - Гас  за  
дистрибуцију   гаса, одржавање, са  сједиштем  у  Новом  
Саду, као  један  од  оснивача „Бијељина-Гас“ д.о.о. Бијељина  
дало  је  Сагласност број 32/13  од 23.07.2013. године  да  Град  
Бијељина  може  да  уложи  земљиште као  додатно  улагање 
у  основном  капиталу „Бијељина-Гас“ д.о.о. Бијељина  као  и  
да  је  сагласно  са    процијењеном   вриједности   земљишта.

Члан 2.
 Обавеза  Друштва  је  да  у  својим  пословним  
књигама  евидентира  додатна  улагања  Града  Бијељина из  
члана 1. ове  Одлуке   као  повећање  улога  Града  Бијељина  
у  основном  капиталу  Друштва.

Члан 3.
 На  земљишту   из  члана 1. ове  Одлуке, у    јавним  
евиденцијама   непокретности  које  се  воде  код  РГУ  ПЈ  
Бијељина, извршиће  се  упис  права  коришћења  и  својине  
са  дијелом 1/1  у  корист  Предузећа за  пројектовање  
гасних  инсталација, извођење  радова  и  дистрибуцију гаса 
„БИЈЕЉИНА-ГАС“ д.о.о. Бијељина.

Члан 4.
 Пресјек  повећања  улагања  Града  Бијељина у  
основном  капиталу  друштва  у  складу  са  чланом 1. ове  
Одлуке  и  Одлуке  о  додатном  улагању  ради  повећања  
улога  Града  Бијељина  у  основном капиталу „Бијељина-Гас“ 
д.о.о. Бијељина („Службени  гласник  Града  Бијељина“, број: 
15/13)  извршиће  се  на  дан 31. децембар  2013. године, о  
чему  ће  Скупштина  Града  донијети  посебну  одлуку.
 У  судски  регистар  ће  се  извршити  упис  повећања  
улога  Града  Бијељина  у  основном  капиталу  Друштва  под  
условом  да суоснивачи  Друштва  повећају  своје  улоге  у  
основном  капиталу  у  износу  од 80%  као  њиховог  удјела  
у  основном  капиталу  Друштва.

 Члан 5.
 Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења, а  
објавиће  се  у „Службеном  гласнику Града  Бијељина“.

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-101/13                                                                
Бијељина,                                                             
Датум,  12. септембар 2013. године 
 

 На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07 
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електрана на крововима грађевинских објеката и земљишту 
у власништву Града Бијељина, као и утврђивање висине 
накнаде за коришћење истих.

Члан 2.
 Право на коришћење објеката и земљишта из члана 
1. имају правна и физичка лица која испуњавају сљедеће 
услове:
 - да посједују сагласност корисника објекта,
 - да посједују електро-енергетску сагласност за 
објекте за производњу електричне енергије од Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске,
 - да посједују локацијске услове за изградњу 
производног објекта инфраструктуре – соларне електране, 
у  складу  са  прописима  за  ову  област.

Члан 3.
 Уступање права коришћења објеката и земљишта 
из члана 1. дефинисаће се Уговором о оснивању права 
служности за постављање  сунчане електране сачињеним од 
стране Нотара. Трошкове  нотарске  обраде  уговора  сноси  
власник  сунчане  екектране.
 Уговором ће се регулисати међусобна права 
и обавезе када је ријеч о трошковима изградње, рада 
одржавања сунчане електране, прикључка сунчане 
електране на електроенергетску мрежу и трошкова 
повезаних са прикупљањем документације за постављање и 
рад сунчане електране, трошкови уписа права служности у 
земљишним књигама, и друга питања.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина 
да са лицем које испуњава услове закључи Уговор, а по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

Члан 4.
 Уговор о уступању права коришћења закључује 
се на временски период од 20 година, а по истеку Уговора, 
сунчане електране прелазе у власништво Града Бијељина.

Члан 5.
 Накнада за коришћење површина из члана 1. ове 
Одлуке мјесечно се обрачунава у износу од 0,22КМ/m².
 Висину годишње накнаде за коришћење утврђује 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Града Бијељина доношењем посебног 
рјешења.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-103/13             
Бијељина,  
Датум, 12. септембар 2013. године  

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 9. Закона о Граду Бијељина (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 70/12), а у вези са чланом 86. 
Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 71/12)  и члана 38. став 2. тачка и) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13), 
Скупштина Града Бијељина на својој 11. сједници одржаној 
12. септембра 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА 

ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА “ПОДРИЊЕ” ЈАЊА 

Члан 1.
 Прихвата се Одлука о престанку рада Ватрогасног 
друштва “Подриње” Јања, ул. Змај Јовина број 2. које је 
уписано у судски регистар који се води код Основног суда у 
Бијељини у регистарском улошку број: 1-169, коју је донијела 
Скупштина оснивача дана 25. јула 2013. године и која је 
заведена под бројем 108/13. 

Члан 2. 
 (1) Град Бијељина преузима у својину имовину 
Ватрогасног друштва “Подриње” Јања (у даљем тексту: 
Ватрогасно друштво), према пописним листама и стању на 
дан брисања Ватрогасног друштва из судског регистра. 
 (2) Град Бијељина ће, у складу са законом и општим 
актом којим се уређује организација и систематизација 
радних мјеста у Административној служби Града Бијељина 
(у даљем тексту: Административна служба), примити у 
радни однос запослене на неодређено вријеме у Ватрогасном 
друштву.

Члан 3.
 (1) Град Бијељина преузима права, обавезе и 
одговорности Ватрогасног друштва које су настале до дана 
брисања Ватрогасног друштва из судског регистра.
 (2) Град Бијељина је правни сљедбеник Ватрогасног 
друштва.

Члан 4.
 Функција заштите од пожара коју је обављало 
Ватрогасно друштво, организоваће се у оквиру Територијалне 
ватрогасне јединице Бијељина, у складу са законом и општим 
актом о организацији и систематизацији радних мјеста у 
Административној служби.

Члан 5. 
 (1) Извршење ове Одлуке обезбиједиће 
Градоначелник.
 (2) У року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке, Градоначелник ће ускладити општи акт о организацији 
и систематизацији радних мјеста у Административној 
служби, у складу са законом и овом Одлуком.

Члан 6.
 Даном брисања из судског регистра разрјешава 
се старјешина Ватрогасног друштва именован рјешењем 
Скупштине општине Бијељина број: 01-111-147/11 од 04. 
октобра 2011. године као и Управни одбор Ватрогасног 
друштва именован рјешењем Скупштине општине 
Бијељина, број: 01-111-149/11 од 04. октобра 2011. године, 
ако судском одлуком не буде другачије ријешено.

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-95/13                                                        
Бијељина,              
Датум, 12. септембар 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Сужбени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и број 
78/2011), члана 5. став 1. алинеја 1. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Воде“ Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 6/98, 6/05, 27/11 и 11/13) и члана 38. став 2. 
тачка аб) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13) и члана 17. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор, именовање и разријешење органа 
у Јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 15/13), Скупштина Града Бијељина на својој 
11. сједници одржаној дана 12. септембра 2013. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У члану 20. став 1. тачка 5) Статута Јавног предузећа 
„ВОДЕ“ Бијељина (у даљем тексту: Статут) - („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 7/05, 6/07, 3/12 и 11/13) 
мијења се и  гласи:
 „5) именује и разрјешава чланове управе у складу са 
поступцима утврђеним законом и Статутом.“

Члан 2.
 Члан 21. мијења се и  гласи:
„Надзорни одбор се састоји од најмање три члана, а о броју 
и саставу одлучује Скупштина Града.
Чланови Надзорног одбора бирају се након проведеног 
јавног конкурса на период од четири године.
 За члана Надзорног одбора не може бити биран:
 1) директор и извршни директори Јавног предузећа, 
 2) члан Надзорног одбора или запослени у 
другом предузећу које је по својој дјелатности непосредни 
конкурент предузећу. ”

   Члан 3.
 Члан 22. Статута мијења се и гласи:
 „За члана Надзорног одбора се може изабрати 
кандидат који испуњава следеће услове: 
 1) Општи услови : 
 - да је држављанин БиХ,
 - да је старији од 18 година,
 - да није отпуштан из државне службе по основу 
дисциплинских мјера, на било којем нивоу власти у БиХ или 
ентитету у периоду од три (3) године прије дана објављивања 
конкурса,
 - да није осуђиван за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у Надзорном одбору,
 - да се против њега не води кривични поступак,
 - да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ 
(Да није подигнута оптужница за ратне злочине).
 2) Посебни услови за кандидате:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави предузеће,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима. ”

Члан 4.
 Члан 24. Статута мијења се и гласи:
 „Мандат предсједника и чланова Надзорног одбора 
може престати:
 - истеком мандата на који су именовани,
 - неусвајањем Извјештаја о раду Јавног предузећа и 
Програма рада од стране Скупштине   Града,
 - пословање предузећа са финансијским губитком,
 - оставком већине чланова Надзорног одбора,
 - неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице,
 - нередовно одржавање сједница Надзорног одбор,
 - смрћу или губитком пословне способности. ”

Члан 5.
 Члан 28. Статута мијења се и гласи:
 „За директора предузећа може се именовати лице 
које испуњавања следеће услове: 
 1) Општи услови : 
 - да је држављанин БиХ,
 - да је старији од 18 година,
 - да није отпуштан из државне службе по основу 
дисциплинских мјера, на било којем нивоу власти у БиХ или 
ентитету у периоду од три (3) године прије дана објављивања 
конкурса,
 - да није осуђиван за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
 - да се против њега не води кривични поступак,
 - да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ 
(Да није подигнута оптужница за ратне злочине).
 2) Посебни услови за кандидате:
 - висока стручна спрема (VII степен) економског, 
правног, другог друштвеног,  техничког  или пољопривредног 
смјера,
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави предузеће,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада.
 Директор Јавног предузећа се именује по 
спроведеном јавном конкурсу на период од четири године а 
по истеку мандата може бити поново биран.”

Члан 6.
 Члан 30. Статута мијења се и гласи:
„ Директору Јавног предузећа престаје функција:
 - истеком мандата на који је именован,
 - на лични захтјев - оставком, 
 - неусвајање Извјештаја о раду Јавног предузећа и 
Програма рада од стране Скупштинe Града,
 - ако предузеће послује са финансијским губитком,
 - наступање неке од сметњи за обављање функције 
директора предузећа,
 - смрћу или губитком пословне способости. ”

Члан 7.
 Члан 32. Статута мијења се и гласи:
 „Унутрашњим организационим јединицама Јавног 
предузећа руководе извршни директори које у складу са 
оперативним и пословним потребама Јавног предузећа, 
на образложени приједлог директора предузећа, бира 
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 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:  01-111-216/13                                                                 
Бијељина,                                                             
Датум, 12. септембар 2013. године
 

 На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
16. став 1. и 6. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 12. став 1. 
Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања и 
разрјешења органа у јавним предузећима и установама чији 
је оснивач Скупштина Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 15/13), Скупштина Града Бијељина 
на својој 11. сједници одржаној дана 12. септембра 2013. 
године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈИП  „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“  БИЈЕЉИНА

 1. За чланове Управног одбора ЈИП „Семберија и 
Мајевица“ Бијељина, именују се:

 1)  Благоје Михајловић
 2)  Јована Станојевић-Видаковић
 3)  Слађана Лекић
          
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-217/13                                                                 
Бијељина,                                                           
Датум, 12. септембар 2013. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 
и 118/05)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 
и 60/10) и члана 12. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број: 13/11), Градоначелник доноси:

Надзорни одбор након спроведеног јавног конкурса у 
складу са законом. 
 За извршног директора може се именовати лице 
које испуњава следеће услове:
 1) Општи услови : 
 - да је држављанин БиХ,
 - да је старији од 18 година,
 - да није отпуштан из државне службе по основу 
дисциплинских мјера, на било којем нивоу власти у БиХ или 
ентитету у периоду од три (3) године прије дана објављивања 
конкурса,
 - да није осуђиван за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање дужности у наведеном органу,
 - да се против њега не води кривични поступак,
 - да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ 
(Да није подигнута оптужница за ратне злочине).
 2) Посебни услови за кандидате:
 - висока стручна спрема (VII степен) економског, 
правног, другог друштвеног, техничког  или пољопривредног 
смјера,
 - потребно стручно знање из дјелатности Сектора,
 - најмање три године радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова.
 Извршни директори Јавног предузећа се именују по 
спроведеном јавном конкурсу на период од четири године, а 
по истеку мандата могу бити поново бирани. ”

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-105/13                           
Бијељина,               
Датум,  12. септембар 2013. године 
 

 На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12) и члана 38. став 2. алинеја ав) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13), 
Скупштина Града Бијељина на  својој 11. сједници одржаној 
дана  12. септембра 2013. године, донијела је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈИП „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“  
БИЈЕЉИНА 

 1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности 
чланова Управног одбора ЈИП „Семберија и Мајевица“  
Бијељина, због окончаног поступка јавне конкуренције, и 
то:

 1) Слађана Лекић
 2) Слађан Симић
 3) Благоје Михајловић

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 
и 60/10) и члана 12. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број: 13/11), Градоначелник доноси:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-18/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СКП-18/13.

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
Изградња јавне расвјете на подручју сеоских мјесних 
заједница Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 1.040.000,00 КМ. Од 
предвиђених средстава 50% ће обезбиједити Град Бијељина 
(20.000,00КМ из буџета за 2013. годину, 400.000,00 КМ из 
буџета за 2014. годину и 100.000,00 КМ из буџета за 2015. 
годину) и 50% грађани мјесних заједница изражених кроз 
учешће у материјалу. 
 Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства Града је: ‘’Изградња комуналне инфраструктуре 
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, 
Дирекција за изградњу и развој, надзор,пројектовање) 
кредит, буџет – суфинансирање’’, економски код 511 100; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
закључивања оквирног споразума до 31.05. 2015. године.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-139/13      
Бијељина,                                                                                              
Датум, 26. август 2013. године

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-19/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СКП-19/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
 Изградња јавне расвјете на подручју градских 
мјесних заједница Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је  420.000,00 КМ. Од предвиђених 
средстава 50% ће обезбиједити Град Бијељина (10.000,00КМ 
из буџета за 2013.годину, 140.000,00 КМ из буџета за 2014.
годину и 60.000,00 КМ из буџета за 2015.годину) и 50% 
грађани мјесних заједница изражених кроз учешће у 
материјалу. 
 Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства Града је: ‘’Изградња комуналне инфраструктуре 
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, 
Дирекција за изградњу и развој, надзор,пројектовање) 
кредит, буџет – суфинансирање’’, економски код 511 100; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
закључивања оквирног споразума до 31.05. 2015. године .

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-140/13      
Бијељина,                                                                                  
Датум, 26. август 2013. године          
 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 
и 118/05)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона 
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 56/07, 12/09 и 60/10) 
и члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 
и 13/11), Градоначелник д о н о с и: 

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке БиЗ-01-п1-а1/13

I
 У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се 
односи на јавну набавку радова:Извођење непредвиђених 
и вишка радова на реконструкцији, санацији и доградњи 
индивидуалних породичних стамбених објеката борачке 
категорије становништва,Анекс 1 на Уговор  број : 02-404-
96/2013 од 10.07.2013. године , на преговоре је позван извођач 
радова из основног Уговора ДОО“Призма“ Бијељина.

II
 Након разматрања понуде установљено је да иста 
испуњава услове из тендерске документације, те је након 
извршених преговора  прихваћена понуда:

 ДОО„ Призма“ Бијељина,са понуђеном цијеном у  
износу од:             19.937,15 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења а биће 
објављена  у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
                 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-142/13
Бијељина, 
Датум, 9. септембар 2013. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 
и 118/05)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 
и 60/10) и члана 12. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број: 13/11), Градоначелник доноси:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-46-п1/13

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга под 
шифром: СКП-н-46-п1/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 Геодетско мјерење и снимање током 2013. и 2014. 
године

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ. Средства 
у износу од 8.000,00 КМ су обезбијеђена из буџета Града 
за 2013. годину и средства у износу од 12.000,00 КМ биће 
обезбијеђена из буџета Града за 2014. годину. Буџетска ставка 
са које се обезбјеђују финансијска средства је: ‘’Изградња 
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, 
канализација, гасификација) Буџет – Суфинансирање’’, 
економски код:511 100; потрошачка јединица: 0005170.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отворени 
поступак са закључивањем оквирног споразума

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2014. године.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-141/13      
Бијељина,                                                                                   
Датум, 27. август 2013. године 

 На основу члана 43. Закона о лаокалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број:70/12), члана 38. Закона 
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 56/07,12/09 и 60/10) 
и члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 
и 13/11), Градоначелник д о н о с и:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

 СЗП-13(2 лота)/13

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
а која се односи на набавку роба :“Набавка погонског горива 
и пратећих деривата за потребе Административне службе 
Града Бијељина током  2014. и 2015.године“ , понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Набавка погонског горива за моторна возила 
Административне службе Града Бијељина и јавне кухиње 
током 2014. и 2015.године 

 1. АД “Нестро петрол“ Бања Лука
 2. ДОО „Монако“ Бијељина
 3. ДОО „Нешковић“ Бијељина

 Лот 2:  Набавка лож уља за потребе Административне 
службе Града Бијељина током 2014. и 2015.године
     
 1. АД “Нестро петрол“ Бања Лука
 2. ДОО „Хифа петрол“ Вогошћа
 3. ДОО „Монако“ Бијељина
 4. ДОО „Нешковић“ Бијељина

 II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  ниједна од примљених понуда  није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 - Понуда АД “Нестро петрол“ Бијељина није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из разлога што понуђач није доставио Извјештај који је 
дужан доставити Министарству за трговину и туризам 
на основу Правилника о садржају и начину доставе 
података о увозу и промету нафте и деривата нафте који 
се односе на количину, поријекло, цијену и квалитет („Сл.
гласник РС“ бр.36/10),тачка 6.4.а.тендерске документације. 
Понуђач је доставио Биланс успјеха за 2012.годину у коме 
се види да је у тој години пословао са губитком,а тачком 
6.3.тендерске документације-“Економска и професионална 
способност“,од понуђача се тражи да испуне услов у смислу 
позитивног пословања у 2012.години.
 - Понуда ДОО „Монако“ Бијељина није испунила 
услове предвиђене тачкама 5.6. и 11.тендерске документације 
којим се захтијева да понуда буде увезана у једну фасциклу 
чврстим повезом или да се сви листови сложени у једну 
фасциклу увезују јемствеником.Понуда није достављена у 
складу са наведеним захтјевима, а понуђан није доставио ни 
комплетан Образац за цијену понуде јер недостаје страна 
25/43 тендерске документације.
 - Понуда ДОО“Нешковић“Бијељина није испунила 
услове предвиђене тачком 6.1.тендерске документације 
из разлога што понуђач није доставио Извод из судског 
регистра од прекршајног одјељења суда да правно лице није 
проглашено кривим, правоснажном судском одлиуком, за 
кршење закона у смислу његовог пословног понашања у 
периоду од 5 (пет) година прије достављања понуде, или, 
ако ово није могуће, еквивалентни документ који издаје 
надлежни судски или орган управе у БиХ или у земљи 
поријекла или земљи из које тај понуђач долази, у сврху 

доказивања да није проглашен кривим, правоснажном 
судском одлуком, за кршење закона у смислу његовог 
пословног понашања у периоду од пет година прије 
достављања понуде.У тендерској документацији јасно је 
наведено да је неопходно доставити доказ од кривичног 
и од прекршајног одјељења суда-са датумом издавања не 
старијим од три мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде. 
 - Понуда ДОО „Хифа петрол“ Вогошћа није испунила 
услове предвиђене тачком 6.1.тендерске документације из 
разлога што понуђач није доставио Увјерење о измиреним 
пореским обавезама.Достављено је Увјерење о плаћеним 
порезима за ДОО“Хифа петрол“Теслић  и ДОО“Хифа 
петрол“ Вишеград,али није достављено Увјерење за плаћене 
порезе на име ДОО“Хифа петрол“ Хотоњ бб, Вогошћа.
 

III
 Поступак за лот 1 и лот 2 се ОБУСТАВЉА,   сходно 
члану 12. став 1. тачка б) подтачка 2. Закона о јавним 
набавкама БиХ, из разлога што ниједна од примљених 
понуда није прихватљива.

IV
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Број: 02-404-130/13                           
Бијељина, 
Датум, 12. септембар 2013. године                  

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:101/04, 42/05 
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона 
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 
13/11), Градоначелник д о н о с и: 

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-30-п1/13

I

 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци 
, а која се односи на јавну набавку услуга: Испитивање 
квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција 
током грађења , понуду је доставио следећи понуђач:  

 1. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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II
 Након разматрања достављене понуде, установљено 
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума - 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена 
понуда

 Институт за грађевинарство „ИГ“Бања Лука са 
понуђеном цијеном у бруто износу од: 19.901,70 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења а биће 
објављена  у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
                 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-134/13
Бијељина, 
Датум, 26. август 2013. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:101/04, 42/05 
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона 
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,12/09 и 60/10) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 
13/11), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  КГН-09 (2Лот-а)-п1/13 

I
 У поступку јавне набавке путем поновљеног 
отвореног поступка, а који се односи на набавку радова: 
Реконструкција школе-замјена столарије и замјена фасаде у 
ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини (набавка се финансира од 
стране ЕУ-ИПА фондови):
 За ЛОТ 1 -  Реконструкција школе-замјена столарије 
у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини понуду је доставио следећи 
понуђач:
 1. Д.О.О. ‘’ЏЕНА’’ Градачац
 За ЛОТ 2 -  Реконструкција школе- замјена фасаде у 
ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини, понуду је доставио следећи 
понуђач:
 1. Д.О.О. ‘’ЖЕГРАП’’ Бијељина
 2. Д.О.О. ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина  

II 
 Након разматрања достављених понуда 

установљено је да све достављене понуде испуњавају све 
услове предвиђене тендерском документацијом.
 На основу Градоначелниковог Записника о 
неприхватању препоруке комисије број:02-404-126/13 
од 28.08.2013.године извршено је вредновање на основу 
наведеног критеријума - најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде и утврђено је следеће:
 За ЛОТ 1 -  Реконструкција школе-замјена столарије 
у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини
 
 Д.О.О. ‘’ЏЕНА’’ Градачац                         37.227,00 КМ
и оцијењено је да је најповољнији понуђача

 Д.О.О. ‘’ЏЕНА’’ Градачац са понуђеном цијеном у 
износу од : 37.227,00 КМ

 За ЛОТ 2 -  Реконструкција школе- замјена фасаде у 
ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини
 1. Д.О.О.’’ЖЕГРАП’’ Бијељина         87.797,50 КМ
 2. Д.О.О. ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина    92.338,78 КМ
 и оцијењено је да је најповољнији понуђача

 Д.О.О. ‘’ЖЕГРАП’’ Бијељина са понуђеном цијеном 
у  износу од :                                                                87.797,50 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-126/13
Бијељина,
Датум, 29. август 2013. године   

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Рepублике Српске“, број: 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Репулике Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 13. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени 
гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), Градоначелник  
д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БиЗ-01-п1-а1/13

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под 
шифром: БиЗ-01-п1-а1/13

II
 За потребе Одјељења за борачко – инвалидску 
и цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих 
радова:
Извођење непредвиђених и вишка радова на 
реконструкцији, санацији и доградњи индивидуалних 
породичних стамбених објеката борачке категорије 
становништва

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 20.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града 
за 2013. годину са буџетске ставке: Средства за рјешавање 
стамбених питања борачке категорије становништва 
(економски код 416 100; потрошачка јединица 0005180).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем 
Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о 
набавци.

V
 Крајњи рок завршетка радова је у року од 5 дана 
од дана потписивања Анекса. 

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-142/13      
Бијељина,                                                                                   
Датум, 27. август 2013. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 51. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Градоначелник Града 

Бијељина,  дана 04. септембра 2013. године, д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА ПРИПРЕМУ 
БУЏЕТА  ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2014. ГОДИНУ

I
 Именује се Радна група за припрему буџета Града 
Бијељина за 2014. годину, у  следећем саставу:

 1. Милорад Софренић, предсједник;
 2. Нада Марковић-Спасојевић, члан;
 3. Гордана Којић, члан;
 4. Боса Мијатовић, члан;
 5. Миленко Вићановић, члан;
 6. Славко Башић, члан;
 7. Предраг Јовић, члан.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-111-215/13        
Бијељина,                                                                              
Датум, 04. септембар 2013. године  

 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 57. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/13), Градоначелник Града Бијељина, дана 04. септембра 
2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Именује се Радна група за одржавање и 
спровођење јавних расправа о буџету Града Бијељина, у 
следећем саставу: 

 1. Милорад Софренић, предсједник;
 2. Нада Марковић-Спасојевић, члан;
 3. Весна Ђурица, члан;
 4. Александра Михајловић, члан;
 5. Ивана Станојевић, члан.
 

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “ . 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-111-214/13                                                                        
Бијељина,                                                                                               
Датум, 04. септембар 2013. године

 На  основу  члана  14. Одлуке  о  рјешавању  
стамбених  питања  породица  погинулих  бораца  и  
ратних  војних  инвалида  одбрамбено-отаџбинског  рата  
Републике  Српске („Службени  гласник  Града  Бијељина“, 
број 24/2013)  и  члана 62. став 1. тачка л) Статута  Града  
Бијељина („Службени  гласник  Града  Бијељина“, број 8/13), 
Градоначелник   Града  Бијељина, доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
О  именовању  Комисије  за  рјешавање  стамбених  питања
Породица  погинулих бораца  и  ратних  војних  инвалида

Одбрамбено-отаџбинског  рата  Републике  Српске

I
 У  Комисију  за  рјешавање  стамбених  питања  
породица  погинулих  бораца  и  ратних  војних  инвалида   
одбрамбено-отаџбинског  рата  Републике  Српске , именују  
се:
 1) Младенка  Спремо, предсједник
Биљана  Стајић, замјеник  предсједника
 2) Наташа  Мастило, члан
 Рада  Дринић, замјеник  члана
 3) Драган  Јовановић, члан
 Драган  Божић, замјеник  члана
 4) Нико  Кисић, члан
 Тања  Раилић, замјеник  члана
 5) Ђорђе  Пајић, члан
 Недељко  Спасојевић, замјеник  члана

II
 Задаци   Комисије  утврђени  су одредбама  Одлуке  о  
рјешавању  стамбених  питања  породица  погинулих  бораца  
и  ратних  војних  инвалида  одбрамбено-отаџбинског  рата  
Републике  Српске („Службени  гласник  Града  Бијељина“, 
број 24/2013).  

III
 Комисија  се  именује  на  период  од 4 (четири) 
године.

IV
 Административно-техничке  послове за  потребе 
Комисије обавља  Одјељење  за  борачко-инвалидску  и  
цивилну  заштиту  Административне  службе  Града  Бијељина.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-568-7/13                                                                                     
Бијељина,                                                                                
Датум, 12. септембар 2013. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 62. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Градоначелник Града 
Бијељина, донио је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању Тима за имплементацију пројекта 

прекограничне сарадње „Бијељина и Богатић – заједно 
на путу енергетске одрживости кроз повећање енергетске 
ефикасности и промоцију обновљивих извора енергије“

I
 Именују се:
 1. Бојан Ђокић, пројект менаџер;
 2. Боро Ђокић, координатор за тренинге;
 3. Гордана Којић, финансијски менаџер;
 4. Ивана Љубинковић, пројектни службеник;
 5. Миодраг Бешлић, правник;
 6. Сретен Вучковић, координатор за Студију 
изводљивости за соларну енергију;
 7. Бојана Вујовић, надзор за радове реконструкције.

 Именованим службеницима активности на 
имлементацији пројекта су додатне активности у односу на 
њихове радне послове.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1031/13                
Бијељина,
Датум: 30. август 2013. године 

   
 На основу  чланова 4. и 8. Одлуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 14/06)  и чланова 9. став 1, 19. 
став 2. и 3, и 25. став 3. и 4. Правилника о критеријумима 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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и поступку за стипендирање студената и ученика, 
финансирање научноистраживачког рада и награђивање 
ученика и наставника („Службени гласник општине 
Бијељина“, број 21/06, 27/07 и 22/09),  Градоначелник Града 
Бијељина   д o н о с и

З А К Љ У Ч А К 
О УТВРЂИВАЊУ  ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ И 

УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА  И СТИПЕНДИЈА ЗА 
ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА  У НАСТАВНОЈ 

2013/2014. ГОДИНИ

I
 У наставној 2013/2014. години утврђују се следеће 
износи стипендија :

 1. Основна  студентска стипендија износи мјесечно 
............................................................................................170,00 КМ
 2. Стипендије за ученике генерације основних 
школа износи  мјесечно................................................  80,00 КМ
 3. Стипендије за дјецу са посебним потребама који 
су ученици основних и средњих школа на подручју општине 
Бијељина износи мјесечно .............................................80,00 КМ
 4. Стипендија за дјецу са посебним потребама 
који су ученици специјализованих установа у Босни и 
Херцеговини и иностранству износи мјесечно .........................
............................................................................................120,00 КМ
 

II
 Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-67-8/13 
Бијељина,  
Датум, 9. септембар  2013. године  

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Административне службе Града 
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу 
рјешења број 02/3-372-41/13 од 03.09.2013. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 40 упис оснивања Заједнице етажних власника  
„Иве Андрића ламела 13 б“ Улица Иве Андрића ламела 13 б 
Бијељина, са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде „Иве Андрића ламела 13 б“ Улица Иве Андрића 
ламела 13 б  Бијељина, Регистарски лист број: - 40.
 Оснивачи: 1 етажнихласника зграде. Дјелатност: 
68.20 – изнајмиљивање и пословање сосптвеним 

некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница 
у правном промету иступа самостално у оквиру своје 
дјелатности, а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Шпирић Небојша, предсједник 
Управног одбора Заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-41/13                                                               
Бијељина,                                                                    
Датум, 03. август 2013. године      

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Административне службе Града 
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу 
рјешења број 02/3-372-39/13 од 14.08.2013. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 40 упис пререгистрације Заједнице етажних 
власника  „Дашница“ Улица Душана Барањина бр.35 и 37. и 
Првог маја бр. 2 Бијељина, са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде „Дашница“ Улица Душана Барањина бр. 35 и 37 и 
Првог маја бр. 2 Бијељина, Регистарски лист број: - 40.
 Оснивачи: 22 етажна власника зграде. Дјелатност: 
68.20 – изнајмиљивање и пословање сосптвеним 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница 
у правном промету иступа самостално у оквиру своје 
дјелатности, а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Деспотовић Зоран, предсједник 
Управног одбора Заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-39/13                                                               
Бијељина,                                                                       
Датум, 14. август 2013. године      

 На основу члана 51. став 1. тачка г) Пословника 
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 13/13) и члана 3. Одлуке о измјени и 
допуни Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословне 
просторе у власништву општине Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 15/13), Комисија за прописе 
Скупштине Града Бијељина на сједници одржаној дана 
10.09.2013. године, утврдила је пречишћен текст Одлуке 
о утврђивању висине закупнине за пословне просторе у 
власништву Града Бијељина („Службени гласник општине 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Вићановић Миленко, с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Вићановић Миленко, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Бијељина“, број: 37/08, 8/09 и 5/10, и „Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 15/13 и 16/13) у којима је назначен дан 
ступања на снагу наведене Одлуке.
 Пречишћен текст Одлуке о утврђивању висине 
закупнине за пословне просторе у власништву Града 
Бијељина чине: Одлука о утврђивању висине закупнине 
за пословне просторе у власништву општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 37/08), 
Одлука о допунама Одлуке о утврђиваању висине 
закупнине за пословне просторе у власништву општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
8/09), Одлука о допунама Одлуке о утврђиваању висине 
закупнине за пословне просторе у власништву општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
5/10), Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању 
висине закупнине за пословне просторе у власништву 
општине Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 15/13),  и Одлука о допуни Одлуке о утврђивању 
висине закупнине за пословне просторе у власништву Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:16/13), 
у којима је означен дан ступања на снагу ових Одлука

О  Д  Л  У  К  А
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ 

ПРОСТОРЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
(пречишћен текст)

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се висина закупнине за 
пословне просторе које Град Бијељина даје у закуп правним 
и физичким лицима.

Члан 2.
 Висина закупнине са ПДВ-ом утврђује се на 
сљедећи начин:
 - за пословне просторе на Тргу Краља Петра I 
Карађорђевића ...............  30 КМ/м2
 - за пословне просторе у улици Меше Селимовић, 
Николе Тесле и Патријархa Павлa ............................. 25 КМ/м2
 - за пословне просторе у улици Николе Тесле (изнад 
пијаце) у улици Гаврила    Принципа, Змај Јове Јовановића, 
Кнеза Милоша, Карађорђевој, Српске добровољачке гарде и 
Нушићевој .......................................................................15 КМ/ м2
 - за пословне просторе у улици 27. Марта, Жртава 
фашистичког терора и за привремено монтажне објекте   
 – пословне просторе у улици Меше Селимовић 
(Занатски центар код аутобуске станице) ................12 КМ/ м2
 - за канцеларијски простор у улици Карађорђевој 
број 33., који користи ЈП „Дирекција за изградњу и развој 
града“ Бијељина .................................................................... 50% 
од утврђене висине закупнине за пословни простор,
 - за дио пословног простора који има функцију 
магацинског простора ......................................................... 50% 
од утврђене висине закупнине за пословни простор,

 - за магацински простор (самостални објекат) .........
....................................................................................................... 30% 
од утврђене висине закупнине за пословне просторе 
прописане овим чланом.

Члан 3.
 Висина закупнине са ПДВ-ом за дио пословног 
простора у приземљу зграде Дома војске, који се налази у 
Бијељини на Тргу Краља Петра I Карађорђевића бб, чија 
је површина 227м2 заједно са баштом површине 108м2 
(која се налази у дворишту зграде), а који је саставни дио 
непокретности ближе означених као к.ч. број 3242, К.О. 
Бијељина 2, утврђује се у мјесечном износу од ……………....
.................………..............................................……... 4.000,00 КМ. 
 Износ из претходног става ће представљати 
почетну цијену у поступку јавног надметања (лицитације) 
за давање на коришћење наведеног пословног простора.

Члан 4.
 Висина закупнине са ПДВ-ом за привремене 
монтажне објекте – пословне просторе у Улици Меше 
Селимовић (Занатски центар код аутобуске станице), који 
се даје у закуп корисницима буџетских средстава, утврђује 
се у износу од ................................................................... 3 КМ/ м2
        

Члан 5. 
 Висина закупнине са ПДВ – ом за коришћење 
пословних просторија (бивших просторија МЗ) утврђује се 
на сљедећи начин:
 - за пословне просторије које се налазе у Граду 
Бијељина, у Мјесним заједницама „Стари град“ и „Центар“ ..
.............................................................................................10 КМ/м2
 - за пословне просторије које се налазе у Граду 
Бијељина, у Мјесним заједницама „Дашница“, „Дашница 
1“, „Лединци“, В. Лукић“, „15. Мајевичка“, „Ф. Вишњић“, 
Богдановићи“, „Галац“, „Соколски дом“, „Вук Караџић“ и 
„Ново насеље“ ................................................................... 6 КМ/м2
 - за пословне просторије које се налазе у Јањи, 
Дворовима, Батковићу, В. Обарској, Црњелову и Поповима 
............................................................................................... 5 КМ/м2
         - за пословне просторије које се налазе у осталим 
насељеним мјестима Града Бијељина .......................... 3 КМ/м2
 - за пословне просторије у свим насељеним 
мјестима, које користе ЈП (Електродистрибуција, Телеком и 
др.)........................................................................................8 КМ/м2
 -за пословне просторије у свим насељеним 
мјестима, које користе ЈП (Пошта) .............................. 5 КМ/м2
 - за пословне просторије – објекте који се 
налазе у свим насељеним мјестима Града Бијељина, а у 
којима се обавља регистрована дјелатност – производа, 
утврђује се закупнина са ПДВ-ом у мјесечном износу од 
...........................0,30 КМ/м2
 Износ из претходног става ће представљати 
почетну цијену у поступку јавног надметања (лицитације) 



Службени гласник Града БијељинаБрој 19 - Страна 22 16. септембар 2013.

за давање на коришћење наведених пословних просторија – 
објеката.

Члан 6.
 Пословне просторије  из члана 5. ове Одлуке дају 
се у закуп новим корисницима након проведеног поступка 
лицитације, а утврђена висина закупнине представља 
почетну цијену за лицитацију, осим просторија које користе 
ЈП (Пошта, Електродистрибуција, Телеком и др.) са којима 
ће се по утврђеној висини закупнине закључити уговори о 
закупу.

Члан 7.
 За пословне просторе који се дају на коришћење у 
поступку јавног надметања (лицитације) у излицитирану 
цијену урачунат је ПДВ.

Члан 8.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању висине закупнине за пословне 
просторе у власништву општине Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 23/07).

Члан 9.
 Ова Одлука објавиће се у “Службеном гласнику 
Града Бијељина”.
 
 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
         КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
                                           
Број: 01-022-106/13                            
Бијељина,                                                                             
Датум,  10. септембар 2013. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 
 КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

Владо Симић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О 
ПРИЈАТЕЉСТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА СА ОПШТИНОМ 
КОСЈЕРИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

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

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

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ-ЗЕМЉИШТА 
ИЗМЕЂУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ШИМОН (АНДРИЈА) 
ЈУЛИЈАНЕ И ДР. РАДИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
ПЛАНИРАНЕ РЕГУЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА 
ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА И ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА У 
ВЕЗИ СА ТРАФО СТАНИЦОМ БТС 10/0,4 кV, 630 кVа и 10 КV

ОДЛУКА О ДОДАТНОМ УЛАГАЊУ РАДИ ПОВЕЋАЊА 
УЛОГА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПРЕНОСОМ ЗЕМЉИШТА У 
СВОЈИНУ „БИЈЕЉИНА-ГАС“ ДОО БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ НОВОГ МОСТА 
НA РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ Р459-а ДИОНИЦА ВРШАНИ-
РАЧА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА, НАЧИНА УСТУПАЊА 
И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 
И ОБЈЕКАТА ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ СУНЧАНИХ/СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА

ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА 
ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА „ПОДРИЊЕ“ ЈАЊА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈИП „СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈИП „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДОВА ШИФРА: СКП-19/13

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДОВА ШИФРА: СКП-18/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДОВА ШИФРА: БиЗ-01-п1-а1/13
.
ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-46-п1/13

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА 
СЗП-13 (2 лота)-13

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
у поступку јавне набавке СКП-30-п1/13

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
у поступку јавне набавке КГН-09 (2Лот-а)-п1/13

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
у поступку јавне набавке БиЗ-01-п1-а1/13

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2014. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЈЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ПИТАЊА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ 
БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО-
ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ „БИЈЕЉИНА 
И БОГАТИЋ – ЗАЈЕДНО НА ПУТУ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ОДРЖИВОСТИ КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ И ПРОМОЦИЈУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 
ЕНЕРГИЈЕ“

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ 
И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И СТИПЕНДИЈА ЗА ДЈЕЦУ 
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У НАСТАВНОЈ 2013/2014. 
ГОДИНИ

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
„ИВЕ АНДРИЋА ЛАМЕЛА 13 Б“ УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА 
ЛАМЕЛА 13 Б БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „ДАШНИЦА“ УЛИЦА ДУШАНА БАРАЊИНА 
БР. 35 И 37 И ПРВОГ МАЈА БР. 2 БИЈЕЉИНА

АКТА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ 
ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА (пречишћен текст)

САДРЖАЈ
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