Службени гласник
Града Бијељина
Година LI

14. новембар 2014. године

На основу члана 16. Упутства о додјели и престанку
мандата (“Службени гласник Републике Српске”, број:
39/14) и члана 10. Пословника Скупштине Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 13/13, 2/14 и
5/14), а на приједлог Верификационе комисије Скупштина
Града Бијељина на својој 26. сједници одржаној дана 13.
новембра 2014. године, усвојила је
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

БРОЈ 19 / 2014

Члан 2.
Кредитна средства од 5.000.000,00КМ употребиће
се за санацију штета на објектима на подручју Града
Бијељина у складу са Елаборатом о процијењеним штетама
на подручју Града Бијељина проузрокованим елементарном
непогодом-поплавом у мају 2014. године усвојеним
Закључком Скупштине Града Бијељина број 01-013-2Т-1/14
од 3.9.2014. године и Уредбом о јединственом регистру
штета („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/14).
Средства ће се употребити за следеће пројекте:

Члан 1.
Верификује се мандат одборника Трифковић
Зорана са Листе политичког субјекта Савез независних
социјалдемократа - СНСД - Милорад Додик у Скупштини
Града Бијељина.

1. Санација објеката инфраструктуре, која се
односи на реконструкцију и изградњу објеката саобраћајне
инфраструктуре, објеката водоснабдјевања и канализације
и објеката хидромелиорационе заштите, у укупном износу
од 2.878.680,00 КМ.

Члан 2.
Мандат одборника почиње тећи дан након
потписивања Изјаве о прихватању мандата, односно 17.
септембра 2014. године.

2. Санација штете на објектима јавних институција
у износу од 2.121.320,00 КМ, у складу с Информацијом
број 01/3-533.7-1-306/14 од 4.11.2014. године, која се односи
на следеће објекте: изградња Центра за социјални рад
Бијељина и других објеката и јавних установа у власништву
Града Бијељина оштећених у поплавама.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-90/14
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 59. став 1., члана 62. и члана 69.
став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 71/12
и 52/14), члана 30. став 1. алинеја 23. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка
ћ) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на
својој 26. сједници одржаној дана 13. новембра 2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
РАДИ САНИРАЊА ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ
Члан 1.
Град Бијељина ће се кредитно задужити у износу
од 5.000.000,00 КМ, ради санације штета од поплава које су
задесиле подручје Семберије у 2014. години.

Члан 3.
Кредитна средства реализоваће се по следећим
условима:
- рок отплате: 10 година
- грејс период, каматна стопа, трошкови реализације
кредита и остали услови везани за кредитирање, одредиће
се према условима најповољнијег понуђача у складу са
процедуром реализовања јавних набавки на тендеру
- максимални износ главнице задужења: 5.000.000,00
КМ
- максимална камата: 3.103.333,00 КМ, номинална
каматна стопа 9,50%, ефективна каматна стопа 10,40%
- максимални сви остали трошкови реализације
кредита (пренос средстава) 122.400,00 КМ
- годишњи ануитет 822.573,00 КМ, мјесечни ануитет
68.548,00 КМ
- рок доспјећа прве отплате: по истеку грејс периода
од најмање 2 године, а свака наредна рата доспјева мјесечно,
према амортизационом плану од 120 мјесеци
- обезбјеђење отплате: мјенице и мјенично
овлаштење Града Бијељина
- кредитна средства у износу од 5.000.000,00 КМ
реализоваће се у 2014.,2015. и 2016. години.
Члан 4.
Kвантификације у складу са ограничењима дуга и
доспјели неизмирени дуг по раније узетим кредитима:
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1. Кредит NLB Развојна банка Уговор број 03-3022/07од 8.3.2007. године,са роком отплате до 2019. године у
износу од 15.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +1,99%.
На дан 31.10.2014. године, дуг по основу главнице износи
7.000.000,00КМ, дуг по основу камате 363.357,62КМ, укупно
7.363.357,62КМ.
Годишњи ануитет 2014-2019. године
износи
1.669.696,00КМ.
2. Кредит ИРБ банка по уговору 02-404-116/09 од
25.06.2009. године, са роком отплате до 2019. године у износу
од 3.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +1,79%.
На дан 31.10..2014.. године, дуг по основу главнице
износи 1.823.715,54КМ, дуг по основу камате 273.978,05КМ,
укупно 2.097.693,59КМ.
Годишњи ануитет 2014-2019. године износи
412.932,00КМ.
3. Кредит Нова банка по уговору 02-404-116/09 од
25.06.2009. године, са роком отплате до 2019. године у износу
од 2.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +3,80%.
На дан 31.10.2014... године, дуг по основу главнице
износи 1.334.440,90КМ, дуг по основу камате 142.550,24КМ,
укупно 1.476.991,14КМ.
Годишњи ануитет 2014-2019. године
износи
310.945,00КМ.
4. Кредит Уни кредит банка по уговору 02-40417/10 од 06.07.2010. године, са роком отплате до 2022. године
у износу од 5.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +4,90%.,
грејс период 2 године.
`
На дан 31.10.2014. године, дуг по основу главнице
износи 4.166.061,05КМ, дуг по основу камате 794.234,83КМ,
укупно 4.960.295,88КМ.
Годишњи ануитет 2014-2022., износи 620.037,00КМ.
5. Кредит Нова банка по уговору 02-404-136/11 од
21.10.2011. године, са роком отплате до 2023. године у износу
од 10.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР+3,78%.
На дан 31.10.2014.. године, дуг по основу главнице
износи 9.416.666,69КМ, дуг по основу камате 2.110.076,33КМ,
укупно 11.526.743,02 КМ.
Годишњи ануитет 2014-2023. године
износи
1.280.749,00КМ.
6. Кредит Свјетске банке од 345.000 USD, одобрен
по Одлуци Народне скупштине Републике Српске број 02147/99 о задужењу Републике Српске по супсидијарним
споразумима за 1998. годину, за водоснабдијевање и
комуналну инфраструктруру, са роком отплате до 2030.
године, без камате.
На дан 31.10.2014. године, дуг по основу главнице
износи 361.849,00КМ.
Годишњи ануитет 2014-2030., износи 21.285,00КМ.
7. Средства прикупљена по основу обвезница у
износу од 11.000.000,00КМ, са роком отплате до 2019. године
, каматна стопа 6,75%.
На дан 31.10.2014.године, дуг по основу главнице
износи 6.935.681,57КМ, дуг по основу камте 1.481.999,82КМ,
укупно 8.417.681,39КМ.
Годишњи
ануитет
2014-2019.,
износи
1.530.488,00КМ.
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8. Кредит Комерцијалне банке по уговору 02-40422/13 од 08.05.2013. године, са роком отплате до 2025. године
у износу од 6000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +6,41%.,
грејс период 2 године.
На дан 31.10.2014. године, дуг по основу главнице
износи 6.000.000,00КМ, дуг по основу камате 2.442.262,15КМ,
укупно 8.442.262,15КМ.
Годишњи ануитет 2014-2025., износи 791.957,00КМ.
- Потенцијално кредитно задужење по овој Одлуци
је укупно 8.225.733,00КМ.
Потенцијални годишњи ануитет 822.573,00 КМ,
потенцијални мјесечни ануитет 68.548,00КМ.
- Укупно годишње оптерећење по постојећим
кредитним задужењима и потенцијалном задужењу по овој
одлуци износи 7.460.662,00 KM
(1.669.696,00КМ+412.932,00КМ+310.945,00КМ+620
.037,00КМ+1.280.749,00КМ 21.285,00КМ.+ 1.530.488,00КМ+
791.957,00КМ+822.573,00КМ)
Износ од 7.460.662,00 представља 21% остварених
прихода буџета у 2013. години од 35.489.260,00КМ.
Члан 5.
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о кредитном задужењу Града Бијељина ради
санирања штета од поплава 2014. године, број: 01-022-85/14
од 03.09.2014. године ( „Службени гласник Града Бијељина“,
број: 15/14).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-89/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 31. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 9.
Закона о Граду Бијељина (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj: 70/12), члана 7. став 1. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”,
брoj: 124/11), члана 3. став 1. Закона о гробљима и погребној
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”,
брoj: 31/13), члана 2. став 1. Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj: 75/04 и
78/11), члана 7. став 1. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj: 127/08, 58/09,
100/11 и 67/13) и члана 38. став 2. тачка џ) Статута Града
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Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, брoj: 8/13 и
27/13), Скупштина Града Бијељина на 26. сједници одржаној
дана 13. новембра 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ГРАДСКО ГРОБЉЕ” Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се јавно предузеће за
управљање гробљима на подручју Града Бијељина и
обављање погребних и других дјелатности, у складу са
законом и овом одлуком, пословно име и сједиште, основни
капитал предузећа, уређују органи предузећа, упис у судски
регистар као и друга питања од значаја за оснивање јавног
предузећа из области комуналних дјелатности.
Члан 2.
(1) Град Бијељина, са сједиштем у Бијељини,
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1, оснива јавно
комунално предузеће за управљање гробљима на подручју
Града Бијељина, обављање погребне и других дјелатности, у
складу са законом и овом одлуком.
(2) Назив предузећа из става 1. овог члана је:
Јавно комунално предузеће “Градско гробље”, друштво са
ограниченом одговорношћу, Бијељина (у даљем тексту:
Јавно предузеће).
(3) Скраћени назив Јавног предузећа је: ЈКП
“Градско гробље” д.о.о. Бијељина.
(4) Јавно предузеће се оснива како једночлано
друштво са ограниченом одговорношћу.
Члан 3.
Сједиште Јавног предузећа је у Бијељини, улица
Николе Тесле бр. 6.
Члан 4.
Основни капитал Јавног предузећа чине
новчана средства оснивача у износу од 40.000,00 КМ
(четрдесетхиљада и 00/100 КМ) од којих ће оснивач
20.000,00 КМ (двадесетхиљада и 00/100 КМ) уплатити на
привремени рачун до регистрације Јавног предузећа, а
преосталих 20.000,00 КМ (двадесетхиљадаа и 00/100 КМ)
уплатити на рачун Јавниог предузећа у року до 24 мјесеца од
дана доношења ове одлуке.
Члан 5.
(1) Јавно предузеће обавља сљедеће дјелатности:
- 01.30 - Гајење садног материјала и украсних биљака
- 23.69 - Производња осталих производа од бетона,
гипса и цемента
- 23.70 - Сјечење, обликовање и обрада камена
- 25.61 - Површинска обрада и превлачење метала
- 25.62 - Машинска обрада метала
- 32.99 - Остала прерађивачка индустрија, д.н.
- 42.99 - Изградња осталих објеката нискоградње, д.н.
- 47.76 - Трговина на мало цвијећем, садницама,
сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне
љубимце у специјализованим продавницама
- 47.78 - Остала трговина на мало новом робом у
специјализованим продавницама
- 49.41 - Друмски превоз робе
- 56.21 - дјелатности кетеринга
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- 56.29 - Остале дјелатности припреме и
послуживања хране
- 56.30 - Дјелатности припреме и послуживања
пића
- 68.10 - Куповина и продаја сопствених некретнина
- 68.20 - Изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
- 81.30 - Услужне дјелатности уређења и одржавања
зелених површина
- 96.03 - Погребне и припадајуће дјелатности.
(2) Претежна дјелатност којом се Јавно предузеће
бави је: 96.03 - погребне и припадајуће дјелатности.
Члан 6.
(1) Јавно предузеће има имовину коју чине основни
капитал, додатни улози оснивача као и имовина коју Јавно
предузеће стиче обављањем дјелатности.
(2) Оснивач може посебним одлукама Јавном
предузећу пренијети право управљања и одржавања
непокретности које су у својини оснивача, а ради вршења
дјелатности Јавног предузећа.
(2) Јавно предузеће одговара за своје обавезе
цјелокупном својом имовином, а оснивач до висине
неунесеног улога у имовину друштва.
Члан 7.
Основни капитал Јавног предузећа може се
повећавати или смањивати на основу одлуке Скупштине
Јавног предузећа, у складу са Законом о привредним
друштвима и другим прописима.
Члан 8.
У правном промету с трећим лицима Јавно
предузеће иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе
одговара без ограничења, свим својим средствима.
Члан 9.
(1) Јавно предузеће обезбјеђује приходе из цијена
комуналних услуга које су му повјерене овом одлуком као
и вршења других дјелатности, у складу са законом и овом
одлуком.
(2) Цијене комуналних услуга утврђује надлежни
орган Јавног предузећа, а сагласност на цијене даје надлежни
орган Града Бијељина.
Члан 10.
Органи Јавног предузећа су :
1. Скупштина Јавног предузећа,
2. Надзорни одбор и
3. Управа.
Члан 11.
(1) Скупштину Јавног предузећа чини представник
оснивача, као овлашћено лице.
(2) Представник оснивача у Скупштини Јавног
предузећа је Градоначелник Града Бијељина.
(3) Скупштина Јавног предузећа обавља послове
и одлучује о питањима из своје надлежности у складу са
законом, овом одлуком и статутом Јавног предузећа.
Члан 12.
(1) Надзорни одбор има 3 (три) члана које именује
и разрјешава Скупштина Јавног предузећа на основу
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спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, овом
одлуком и статутом Јавног предузећа.
(2) Чланови Надзорног одбора бирају се на период
од четири године, уз могућност поновног избора.
(3) У случајевима када није именован Надзорни
одбор или поједини његови чланови у редовном поступку,
Скупштина Јавног предузећа може именовати вршиоца
дужности члана Надзорног одбора, а најдуже на период до
три мјесеца.
(4) Надзорни одбор обавља послове и одлучује о
питањима из своје надлежности у складу са законом, овом
одлуком и статутом Јавног предузећа.
Члан 13.
Поступак и критеријуми за именовање и
разрјешење чланова Надзорног одбора уређују се статутом
Јавног предузећа, у складу са законом и овом одлуком.
Члан 14.
(1) Управу Јавног предузећа чини директор и два
извршна директора које именује и разријешава Надзорни
одбор, на основу спроведеног јавног конкурса, у складу са
законом, овом одлуком и статутом Јавног предузећа.
(2) Чланови Управе именују се на период од четири
године, уз могућност поновног именовања.
(3) У случајевима када директор или извршни
директор Јавног предузећа није именован у редовном
поступку, Надзорни одбор Јавног предузећа може именовати
вршиоца дужности директора и извршног директора, а
најдуже на период до три мјесеца.
(4) Управа извршава послове утврђене законом,
овом одлуком, статутом и другим актима Јавног предузећа.
Члан 15.
Поступак и критеријуми за именовање и разрјешење
директора и извршних директора Јавног предузећа уређују
се статутом Јавног предузећа, у складу са законом и овом
одлуком.
Члан 16.
заступа Јавно

(1) Директор
предузеће, без
ограничења.
(2) Директор може, у оквиру својих овлашћења,
дати писмену пуномоћ за заступање Јавног предузећа
другом лицу.
(3) Директор, уз сагласност представника оснивача,
може одређеном лицу дати прокуру која садржи овлаштење
за закључивање уговора и вршење правних послова и радњи
у вези са дјелатношћу Јавног предузећа.
(4) Прокура се може опозвати у свако доба.
Члан 17.
(1) Јавно предузеће има Одбор за ревизију кога
именује Скупштина предузећа на приједлог Надзорног
одбора, у складу са законом и статутом Јавног предузећа.
(2) Одбор за ревизију извршава послове и дужности
утврђене законом и статутом Јавног предузећа.
Члан 18.
(1) Јавно предузеће се може спојити са другим
привредним друштвом или промијенити правну форму
организовања, уколико испуњава услове за оснивање тог
облика организовања, у складу са законом.
(2) Одлуку о статусним промјенама, промјени
правне форме организовања и престанку Јавног предузећа
доноси Скупштина Јавног предузећа уз сагласност оснивача,
у складу са законом.
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Члан 19.
(1) Првог вршиоца дужности директора Јавног
предузећа именује Скупштина Града посебним рјешењем.
(2) Вршилац дужности директора из става 1. овог
члана, као овлашћено лице, овлашћен је да изврши све
припремне радње и поднесе пријаву за упис оснивања
Јавног предузећа у регистар пословних субјеката, у
складу са законом, те да поднесе пријаве и обезбиједи
друге одговарајуће уписе Јавног предузећа и дозволе код
надлежних административних и других органа.
(3) Вршилац дужности директора из става 1. овог
члана, након извршеног уписа оснивања Јавног предузећа,
има овлашћења директора Јавног предузећа и одговоран је
за објезбеђење потребних услова за почетак пословања и за
пословање Јавног предузећа, у складу са законом, статутом
Јавног предузећа и овом одлуком.
Члан 20.
Трошкове оснивања Јавног предузећа сноси
оснивач до уписа оснивања Јавног предузећа у регистар
пословних субјеката те уписа Јавног предузећа и обезбјеђење
потребних дозвола код надлежних административних и
других органа.
Члан 21.
(1) У року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, Скупштина Јавног предузећа именоваће вршиоце
дужности чланова Надзорног одбора.
(2) У року од 45 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке Скупштина Јавног предузећа донијеће статут Јавног
предузећа.
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-91/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 31. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске”, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске”, број: 68/07 и 109/12) и члана 38. став 2. тачка
џ) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина Града Бијељина
на 26. сједници одржаној дана 13. новембра 2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈУ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Члан 5. Одлуке о оснивању ЈУ Центра за културу
„Семберија“ Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 22/13), мијења се и сада гласи:
„Центар обавља следеће дјелатности:
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- 47.11-трговина на мало у неспецијализованим
продавницама претежно прехрамбеним производима
,пићима и дуванским производима
- 47.78-остала трговина на мало новом робом у
специјализованим продавницама
- 58.14-издавање часописа и периодичних
публикација
- 58.19-остала издавачка дјелатност
- 56.30-дјелатност припреме и послуживања пића
- 59.13-дистрибуција филмова и видео филмова и
телевизијског програма
- 59.14-дјелатност приказивања филмова
- 68.20-изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама и некретнинама узетим у закуп (лизинг)
- 73.1-реклама и пропаганда
- 90.01-извођачка дјелатност
- 90.02-помоћне дјелатности у извођачкој
дјелатности
- 90.03-умјетничко стваралаштво
- 90.04-рад умјетничких објеката
- 93.29-остале забавне и рекреативне дјелатности „
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На основу члана 30. став 1. алинеја 29. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члан 53а.
Изборног закона Републике Спрске („Службени гласник
Републике Српске“ број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12) и
члана 110. став 1. и 2. („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13) Скупштина Града Бијељина на 26. сједници
одржаној дана 13. новембра 2014. године донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број чланова савјета
мјесних заједница на подручју Града Бијељина.
Члан 2.
Према броју бирача у мјесним заједницама на
подручју Града Бијељина утврђује се број чланова савјета
мјесних заједница а како слиједи:

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-109/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

Ɋ.ɛ
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ɇȺɁɂȼ Ɇȳȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
"ɐɟɧɬɚɪ"
"ɋɬɚɪɢ Ƚɪɚɞ"
"Ⱦɚɲɧɢɰɚ"
"Ⱦɚɲɧɢɰɚ I"
"ȼɟʂɤɨ Ʌɭɤɢʄ"
"15. Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ"
"Ɏɢɥɢɩ ȼɢɲʃɢʄ"
"Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ"
"ȼɭɤ Ʉɚɪɚʇɢʄ"
"Ƚɚɥɚɰ"
"ɋɨɤɨɥɫɤɢ ɞɨɦ"
"Ʌɟɞɢɧɰɢ"
ɇɨɜɨ ɇɚɫɟʂɟ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ
Ȼɚʃɢɰɚ
Ȼɚɥɚɬɭɧ
Ȼɚɬɤɨɜɢʄ
Ȼɚɬɚɪ
Ȼɪɨɞɚɰ
Ȼʁɟɥɨɲɟɜɚɰ
Ȼɪɢʁɟɫɧɢɰɚ

ȻɊɈȳ ȻɂɊȺɑȺ
2283
3918
1879
2989
7420
2865
4575
4399
3994
2888
1906
8571
865
1454
528
1251
2550
267
1464
529
171

ȻɊɈȳ ɑɅȺɇɈȼȺ ɋȺȼȳȿɌȺ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɞɟɜɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɞɟɜɟɬ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
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25.
26.
27.
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34.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
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Ȼɭɤɨɜɢɰɚ Ⱦɨʃɚ
Ȼɭɤɨɜɢɰɚ Ƚɨɪʃɚ
ȼɟɥɢɤɚ Ɉɛɚɪɫɤɚ
ȼɟɥɢɧɨ ɋɟɥɨ
ȼɪɲɚɧɢ
Ƚɥɚɜɢɱɢɰɟ
Ƚɥɨɝɨɜɚɰ
Ƚɨɥɨ Ȼɪɞɨ
Ƚɪɚɞɚɰ
Ⱦɚɡɞɚɪɟɜɨ
Ⱦɪɚɝɚʂɟɜɚɰ Ⱦɨʃɢ
Ⱦɪɚɝɚʂɟɜɚɰ ɋɪɟɞʃɢ
Ⱦɪɚɝɚʂɟɜɚɰ Ƚɨɪʃɢ
Ⱦɜɨɪɨɜɢ
Ɂɚɝɨɧɢ
Ɂɚɝɨɧɢ Ⱦɨʃɢ
ȳɚʃɚ
ȳɨɯɨɜɚɰ
Ʉɨʁɱɢɧɨɜɚɰ
Ʉɪɢɜɚ Ȼɚɪɚ
Ʉɨɜɚɱɢʄɢ
ȴɟʂɟɧɱɚ
ȴɟɫɤɨɜɚɰ
Ɇɚɝɧɨʁɟɜɢʄ Ⱦɨʃɢ
Ɇɚɝɧɨʁɟɜɢʄ ɋɪɟɞʃɢ
Ɇɚɝɧɨʁɟɜɢʄ Ƚɨɪʃɢ
Ɇɚɥɚ Ɉɛɚɪɫɤɚ
Ɇɟɻɚɲɢ
Ɇɨɞɪɚɧ
ɇɨɜɢ
Ɉɛɪɢʁɟɠ
Ɉɫɬɨʁɢʄɟɜɨ
ɉɚɬɤɨɜɚɱɚ
ɉɭɱɢɥɟ
ɉɢɩɟɪɰɢ
ɉɨɩɨɜɢ
Ɋɭɯɨɬɢɧɚ
ɋɭɜɨ ɉɨʂɟ
Ɍɪʃɚɰɢ
ɏɚɫɟ
ɑɚɻɚɜɢɰɚ Ⱦɨʃɚ
ɑɚɻɚɜɢɰɚ ɋɪɟɞʃɚ
ɑɚɻɚɜɢɰɚ Ƚɨɪʃɚ
ɑɚɪɞɚɱɢɧɟ
ɑɟɧɝɢʄ
ɐɪʃɟɥɨɜɨ Ƚɨɪʃɟ
ɐɪʃɟɥɨɜɨ Ⱦɨʃɟ

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-93/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 13. новембар 2014. године Драган Ћурђевић, с.р.

577
363
3596
383
875
1214
384
253
460
464
376
730
418
5499
595
280
8882
262
1076
302
350
842
825
375
212
457
250
866
961
266
161
465
3311
1592
174
1306
345
1222
1002
856
621
520
715
244
901
1373
2228
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ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɞɟɜɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɞɟɜɟɬ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɩɟɬ
ɫɟɞɚɦ
ɫɟɞɚɦ
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На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 53б. став
1. Изборног закона Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12),
члана 9. Закона о Граду Бијељина (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 70/12) и члана 113. став 1. Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр.
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 26. сједници
одржаној 13. новембра 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Скупштина Града Бијељина расписује изборе
за чланове савјета мјесних заједница на подручју Града
Бијељина и то за мјесне заједнице:
1. Мјесна заједница “Центар” - бира се седам
чланова савјета
2. Мјесна заједница “Стари Град” - бира се седам
чланова савјета
3. Мјесна заједница “Дашница”- бира се седам
чланова савјета
4. Мјесна заједница “Дашница I” - бира се седам
чланова савјета
5. Мјесна заједница “Вељко Лукић” - бира се девет
чланова савјета
6. Мјесна заједница “15. Мајевичка” - бира се седам
чланова савјета
7. Мјесна заједница “Филип Вишњић” - бира се
седам чланова савјета
8. Мјесна зајденица “Богдановић” - бира се седам
чланова савјета
9. Мјесна заједница “Вук Караџић” - бира се седам
чланова савјета
10. Мјесна заједница “Галац” - бира се седам чланова
савјета
11. Мјесна заједница “Соколски дом” - бира се седам
чланова савјета
12. Мјесна заједница “Лединци” - бира се девет
чланова савјета
13. Мјесна заједница Ново Насеље - бира се пет
чланова савјета
14. Мјесна заједница Амајлије - бира се седам
чланова савјета
15. Мјесна заједница Бањица - бира се пет чланова
савјета
16. Мјесна заједница Балатун - бира се седам
чланова савјета
17. Мјесна заједница Батковић - бира се седам
чланова савјета
18. Мјесна заједница Батар - бира се пет чланова
савјета
19. Мјесна заједница Бродац - бира се седам чланова
савјета
20. Мјесна заједница Бјелошевац - бира се пет
чланова савјета
21. Мјесна заједница Бријесница - бира се пет
чланова савјета
22. Мјесна заједница Буковица Доња - бира се пет
чланова савјета
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23. Мјесна заједница Буковица Горња - бира се пет
чланова савјета
24. Мјесна заједница Велика Обарска - бира се седам
чланова савјета
25. Мјесна заједница Велино Село - бира се пет
чланова савјета
26. Мјесна заједница Вршани - бира се пет чланова
савјета
27. Мјесна заједница Главичице - бира се седам
чланова савјета
28. Мјесна заједница Глоговац - бира се пет чланова
савјета
29. Мјесна заједница Голо Брдо - бира се пет чланова
савјета
30. Мјесна заједница Градац-Ступањ - бира се пет
чланова савјета
31. Мјесна заједница Даздарево - бира се пет
чланова савјета
32. Мјесна заједница Драгаљевац Доњи - бира се
пет чланова савјета
33. Мјесна заједница Драгаљевац Средњи - бира се
пет чланова савјета
34. Мјесна заједница Драгаљевац Горњи - бира се
пет чланова савјета
35. Мјесна заједница Дворови - бира се девет
чланова савјета
36. Мјесна заједница Загони - бира се пет чланова
савјета
37. Мјесна заједница Загони Доњи - бира се пет
чланова савјета
38. Мјесна заједница Јања - бира се девет чланова
савјета
39. Мјесна заједница Јоховац - бира се пет чланова
савјета
40. Мјесна заједница Којчиновац - бира се седам
чланова савјета
41. Мјесна заједница Крива Бара - бира се пет
чланова савјета
42. Мјесна заједница Ковачићи - бира се пет чланова
савјета
43. Мјесна заједница Љељенча - бира се пет чланова
савјета
44. Мјесна заједница Љесковац - бира се пет чланова
савјета
45. Мјесна заједница Магнојевић Доњи - бира се пет
чланова савјета
46. Мјесна заједница Магнојевић Средњи - бира се
пет чланова савјета
47. Мјесна заједница Магнојевић Горњи - бира се
пет чланова савјета
48. Мјесна заједница Мала Обарска - бира се пет
чланова савјета
49. Мјесна заједница Међаши - бира се пет чланова
савјета
50. Мјесна заједница Модран - бира се пет чланова
савјета
51. Мјесна заједница Нови - бира се пет чланова
савјета
52. Мјесна заједница Обријеж - бира се пет чланова
савјета
53. Мјесна заједница Остојићево - бира се пет
чланова савјета
54. Мјесна заједница Патковача - бира се седам
чланова савјета
55. Мјесна заједница Пучиле - бира се седам чланова
савјета
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56. Мјесна заједница Пиперци - бира се пет чланова
савјета
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57. Мјесна заједница Попови - бира се седам чланова
савјета
58. Мјесна заједница Рухотина - бира се пет чланова
савјета
59. Мјесна заједница Суво Поље - бира се седам
чланова савјета
60. Мјесна заједница Трњаци - бира се седам чланова
савјета
61. Мјесна заједница Хасе - бира се пет чланова
савјета
62. Мјесна заједница Чађавица Доња - бира се пет
чланова савјета
63. Мјесна заједница Чађавица Средња - бира се пет
чланова савјета
64. Мјесна заједница Чађавица Горња - бира се пет
чланова савјета
65. Мјесна заједница Чардачине - бира се пет
чланова савјета
66. Мјесна заједница Ченгић - бира се пет чланова
савјета
67. Мјесна заједница Црњелово Горње - бира се
седам чланова савјета
68. Мјесна заједница Црњелово Доње - бира се
седам чланова савјета.
Члан 2.
Избори за чланове савјета мјесних заједница из
члана 1. ове одлуке ће се одржати 29. марта 2015. године, а
гласање ће се обавити на зборовима грађана у свакој мјесној
заједници у времену од 08,00 до 16,00 часова, у складу са
изборним прописима.
Члан 3.
Ова одлука доставља се Градској изборној комисији
Бијељина и мјесним заједницама из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Одлука ће бити објављена и на огласним таблама мјесних
заједница, на огласним таблама Градске управе Града
Бијељина, у листу „Семберске новине“ и на Web страници
Града Бијељина www.gradbijeljina.org.“
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-92/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 7. Закона
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13), а у вези са чланом 144. Правилника о
садржају, начину израде и доношења документа просторног
уређења („Службени гласник Републике Српске“, брoj:
69/13), члана 38. став 2. тачка е) Статута Града Бијељинa
(“Службени гласник Града Бијељинa”, број: 8/13 и 27/13),

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3” У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјене регулационог плана
„Индустријска зона 3“ у Бијељини, урађен од стране носиоца
израде планског документа, ј.п. “Дирекција за изградњу и
развој града” д.о.о. Бијељина, октобра 2014. године.
Члан 2.
Утврђени Нацрт измјене регулационог плана
„Индустријска зона 3“ у Бијељини садржи текстуални и
графички део.
I) Текстуални дио нацрта измјене регулационог
плана „Индустријска зона 3“ у Бијељини састоји се од
сљедећих поглавља:
a. Уводни дио;
b. Стање организације, уређења и коришћења
простора;
c. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора;
d. План организације, уређења и коришћења
простора-пројекција изградње и уређења простора;
e. Одредбе и смјернице за спровођење плана.
II) Графички дио нацрта измјене плана састоји се од
сљедећих графичких прилога:
1. Копија катастарског плана Р=1:1000;
2. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана
Града Бијељине - план намјене површина Р=1:1000;
3. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана
Града Бијељине -границе регулационих планова Р=1:1000;
4. Извод из важећег регулационог плана
“Индустријска зона 3”, план просторне организације
Р=1:1000;
5. Инжењерско-геолошка карта Р=1:1000;
6. План просторне организације Р=1:1000;
7. План саобраћајне инфраструктуре Р=1:1000;
8. План парцелације Р=1:1000;
9. План регулационих и грађевинских линија
Р=1:1000;
10. Синхрон план-водовод, електроенергетска и ТК
инфраструктура Р=1:1000;
11. План заштите животне средине Р=1:1000.
Члан 3.
Утврђени нацрт измјене регулационог плана
„Индустријска зона 3“ у Бијељини биће, након усвајања ове
Одлуке, изложен на јавни увид у просторијама Одјељења
за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и у
просторијама ј.п. “Дирекција за изградњу и развој града”
д.о.о. Бијељина у трајању од 30 дана.
Члан 4.
Носилац припреме Регулационог плана, Одjељење за просторно уређење Градске управе Града
Бијељина, обавијестиће јавност о мјесту, времену и начину
излагања утврђеног Нацрта измјене регулационог плана
„Индустријска зона 3“ у Бијељини, путем огласа који ће се
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објавити у два средства јавног информисања, најмање два
пута, с тим да прво обавјештење објави 8 дана прије почетка
јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта
документа просторног уређења на јавни увид.
Члан 5.
Оглас из претходног члана ће садржати мјесто,
датум, почетак и трајање јавног увида, мјесто и датум
једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме
пружања појашњења предложених планских рјешења
заинтересованим лицима од представника ј.п. “Дирекција
за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина и Одјељења за
просторно уређење Градске управе Града Бијељина, те рок
до када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења
на нацрт документа.
Члан 6.
Одјељење за просторно уређење Градске управе
Града Бијељина обавезно је да на сваком мјесту на којем је
изложен Нацрт измјене регулационог плана „Индустријска
зона 3“ у Бијељини обавијести јавност да се детаљније
информације, објашњења и помоћ у формулисању
примједби могу добити код Одјељења за просторно уређење
Градске управе Града Бијељина, ј.п. “Дирекција за изградњу
и развој града” д.о.о. Бијељина.
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расправе, на којој могу да присуствују сва заинтересована
лица. Ако јавној расправи не присуствују уредно позвани
овлашћени стручни представници органа и правних
лица из члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и
грађењу, сматраће се да су прихватили приједлог измјене
регулационог плана “Индустријска зона 3”.
Члан 10.
Ако се приједлог измјене регулационог плана
„Индустријска зона 3“ у Бијељини на основу прихваћених
приједлога, примједби и мишљења достављених у току
јавног увида значајно разликује од нацрта измјене
регулационог плана “Индустријска зона 3”, Одјељење за
просторно уређење Градске управе Града Бијељина дужно 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 измјене
регулационог плана “Индустријска зона 3”.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 7.
Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени
Нацрт измјене регулационог плана „Индустријска зона 3“ 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 Одјељењу
за просторно уређење Градске управе Града Бијељина, које
је обавезно да их прослиједи ј.п.”Дирекција за изградњу и
развој града” д.о.о. Бијељине.
Члан 8.
Став ј.п. “Дирекција за изградњу и развој града”
д.о.о. Бијељина плана о примједбама, приједлозима и
мишљењима у писаној форми се доставља Одјељењу за
просторно уређење Градске управе Града Бијељина и лицима
која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.
Приједлог измјене регулационог плана “Индустријска
зона 3” утврдиће се на основу нацрта који је био објављен
и става према примједбама, приједлозима и мишљењима
на тај нацрт. У приједлогу измјене регулационог плана
“Индустријска зона 3” не могу се мијењати рјешења из
нацрта, осим оних на која је била стављена основана
примједба, приједлог или мишљење. Став ј.п.”Дирекција за
изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина према примједбама,
приједлозима и мишљењима разматраће се на стручној
расправи, која ће се организовати у року од 30 дана од дана
затварања јавног увида, на коју ће се позвати представници
Одјељења за просторно уређње Градске управе Града
Бијељина, ј.п.”Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.
Бијељина и организација из члана 42. став 3. Закона о
уређењу простора и грађењу, те чланови савјета плана.
Члан 9.
Одјељење за просторно уређење Градске управе
Града Бијељина објавиће јавни позив за стручну расправу
у најмање једном дневном листу доступном на територији
цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања

Број: 01-022-94/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 7. Закона
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13), а у вези са чланом 144. Правилника о
садржају, начину израде и доношења документа просторног
уређења („Службени гласник Републике Српске“, брoj:
69/13), члана 38. став 2. тачка е) Статута Града Бијељинa
(„Службени гласник Града Бијељинa“, број: 8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на 26. сједници одржаној дана
13. новембра 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјене регулационог плана
„Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини, урађен од стране
носиоца израде планског документа, ј.п.”Дирекција за
изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, октобра 2014.
године.
Члан 2.
Утврђени Нацрт измјене регулационог плана
„Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини садржи текстуални и
графички дио.
I) Текстуални дио нацрта измјене регулационог
плана „Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини састоји се од
сљедећих поглавља:
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a. Уводни дио;
b. Стање организације, уређења и коришћења
простора;
c. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора;
d. План организације, уређења и коришћења
простора-пројекција изградње и уређења простора;
e. Одредбе и смјернице за спровођење плана.
II) Графички дио нацрта измјене плана састоји се од
сљедећих графичких прилога:
1. Копија катастарског плана са карактеристикама
физичке структуре Р=1:1000;
2. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана
Града Бијељине - план намјене површина Р=1:2000;
3. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана
Града Бијељине - границе регулационих планова Р=1:2000;
4. Извод из важећег регулационог плана “Кнез Иво
од Семберије “ - план просторне организације Р=1:1000;
5. Инжењерско-геолошка карта Р=1:2000;
6. План просторне организације и вањско уређење
Р=1:1000;
7. Подјела по блоковима Р=1:1000;
8. План саобраћајне инфраструктуре Р=1:1000;
9. План парцелације Р=1:1000;
10. План регулационих и грађевинских линија
Р=1:1000;
11. Синхрон план (електро и ТТ инфраструктура,
топлификација и гасификација) Р=1:1000;
12. План хидротехничке инфраструктуре Р=1:1000.
Члан 3.
Утврђени нацрт измјене регулационог плана „Кнез
Иво од Семберије“ у Бијељини биће, након усвајања ове
Одлуке, изложен на јавни увид у просторијама Одјељења
за просторно уређење Градске управе Града Бијељине и у
просторијама ј.п.”Дирекција за изградњу и развој града”
д.о.о. Бијељина у трајању од 30 дана.
Члан 4.
Носилац припреме измјене Регулационог плана,
Одјељење за просторно уређење Градске управе Града
Бијељине, обавијестиће јавност о мјесту, времену и начину
излагања утврђеног Нацрта измјене регулационог плана
“Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини, путем огласа који ће
се објавити у два средства јавног информисања, најмање два
пута, с тим да прво обавјештење објави 8 дана прије почетка
јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта
документа просторног уређења на јавни увид.
Члан 5.
Оглас из претходног члана ће садржати мјесто,
датум, почетак и трајање јавног увида, мјесто и датум
једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме
пружања појашњења предложених планских решења
заинтересованим лицима од представника ј.п.”Дирекција
за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина и Одјељења за
просторно уређење Градске управе Града Бијељине, те рок
до када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења
на нацрт документа.
Члан 6.
Одјељење за просторно уређење Градске управе
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Града Бијељине обавезно је да на сваком мјесту на којем је
изложен Нацрт измјене регулационог плана „Кнез Иво од
Семберије“ у Бијељини обавијести јавност да се детаљније
информације, објашњења и помоћ у формулисању
примједби могу добити код Одјељења за просторно уређење
Градске управе Града Бијељине, ј.п. “Дирекција за изградњу
и развој града” д.о.о. Бијељина.
Члан 7.
Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени
Нацрт измјене регулационог плана „Кнез Иво од Семберије“
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
Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града
Бијељине, које је обавезно да их прослиједи ј.п.”Дирекција за
изградњу и развој града” д.о.о. Бијељине.
Члан 8.
Став ј.п. „Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.
Бијељина плана о примједбама, приједлозима и мишљењима
у писаној форми се доставља Одјељењу за просторно уређење
Градске управе Града Бијељине и лицима која су доставила
своје приједлоге, примједбе и мишљења. Приједлог измјене
регулационог плана “Кнез Иво од Семберије” утврдиће
се на основу нацрта који је био објављен и става према
примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт.
У приједлогу измјене регулационог плана “Кнез Иво од
Семберије” не могу се мијењати рјешења из нацрта, осим
оних на која је била стављена основана примједба, приједлог
или мишљење. Став ј.п.”Дирекција за изградњу и развој
града” д.о.о. Бијељина према примједбама, приједлозима
и мишљењима разматраће се на стручној расправи, која
ће се организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида, на коју ће се позвати представници Одјељења
за просторно уређње Градске управе Града Бијељине,
ј.п.”Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина и
организација из члана 42. став 3. Закона о уређењу простора
и грађењу, те чланови савјета плана.
Члан 9.
Одјељење за просторно уређење Градске управе
Града Бијељине објавиће јавни позив за стручну расправу
у најмање једном дневном листу доступном на територији
цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања
расправе, на којој могу да присуствују сва заинтересована
лица. Ако јавној расправи не присуствују уредно позвани
овлашћени стручни представници органа и правних лица
из члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу,
сматраће се да су прихватили приједлог измјене регулационог
плана “Кнез Иво од Семберије”.
Члан 10.
Ако се приједлог измјене регулационог плана „Кнез
Иво од Семберије“ у Бијељини на основу прихваћених
приједлога, примједби и мишљења достављених у току
јавног увида значајно разликује од нацрта измјене
регулационог плана “Кнез Иво од Семберије”, Одјељење за
просторно уређење Градске управе Града Бијељине дужно је
да организује поново јавни увид.
Трајање поновног јавног увида не може бити краће
од 8 дана.
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Поновни јавни увид се може спроводити највише
два пута, након чега се доноси нова одлука о изради измјене
регулационог плана “Кнез Иво од Семберије”.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-95/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 5. Закона
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланова 25.
став 7), 31., 50. и 190. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 40/13), а у вези
са члановима 87. и 88. Правилника о садржају, начину израде
и доношења документа просторног уређења („Службени
гласник Републике Српске“, брoj: 69/13), члана 38. став 2.
тачка д) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13, Скупштина Града Бијељина
на 26. сједници одржаној дана 13. новембра 2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ АНАЛИЗЕ И РЕВИЗИЈЕ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНA
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-к.о. Драгаљевац Доњи;
-к.о. Драгаљевац Горњи;
-к.о. Драгаљевац Средњи;
-к.о. Дворови;
-к.о. Загони;
-к.о. Јања 1;
-к.о. Јања 2;
-к.о. Јања 3;
-к.о. Кацевац;
-к.о. Којчиновац;
-к.о. Љељенча;
-к.о. Љесковац;
-к.о. Магнојевић Доњи;
-к.о. Магнојевић Горњи;
-к.о. Међаши;
-к.о. Модран;
-к.о. Обријеж;
-к.о. Остојићево;
-к.о. Патковача;
-к.о. Пиперци;
-к.о. Попови;
-к.о. Пучиле Пухаре;
-к.о. Рухотина;
-к.о. Суво Поље;
-к.о. Тријешница;
-к.о. Трњаци;
-к.о. Црњелово Доње;
-к.о. Црњелово Горње;
-к.о. Чађавица Доња;
-к.о. Чађавица Горња;
-к.о. Чађавица Средња;
-к.о. Ченгић.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Aнализе и
ревизије просторног плана Града Бијељинa.

Површина обухвата просторног плана Града
Бијељинa износи око 734km2 (седамстотридесетчетрири
квадратна километра).

Члан 2.
Просторни план Града Бијељинa граничи са
општинама Брчко, Лопаре, Угљевик и Зворник, као и са
Републиком Србијом и Републиком Хрватском, а обухвата
у цјелости сљедеће катастарске општине:
-к.о. Амајлије;
-к.о. Балатун;
-к.о. Бањица;
-к.о. Батковић;
-к.о. Батар Јоховац;
-к.о. Бијељина 1;
-к.о. Бијељина 2;
-к.о. Бијељина Село;
-к.о. Бјелошевац;
-к.о. Бријесница Хасе;
-к.о. Бродац Доњи;
-к.о. Бродац Горњи;
-к.о. Буковица Доња;
-к.о. Буковица Горња;
-к.о. Велика Обарска;
-к.о. Велино Село;
-к.о. Вршани 1;
-к.о. Вршани 2;
-к.о. Главичице;
-к.о. Глоговац;
-к.о. Даздарево;

Члан 3.
Период за који се утврђују плански параметри је до
2025.године.
Члан 4.
Смјернице за израду Aнализе и ревизије просторног
плана Града Бијељинa израђује носилац припреме плана.
Члан 5.
Рок за израду планског документа је 180 дана од
дана потписивања уговора са носиоцем израде Aнализе и
ревизије просторног плана Града Бијељинa.
Члан 6.
Aнализa и ревизијa просторног плана Града
Бијељинa треба да садржи све елементе прописане чланом
31.Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 40/13), другим законима,
као и Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 69/13).
Члан 7.
Скупштина Града Бијељинa ће на приједлог носиоца
припреме Aнализе и ревизије просторног плана Града
Бијељинa, а након обављене стручне расправе о преднацрту,
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утврдити нацрт Aнализе и ревизије просторног плана Града
Бијељинa, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јaвни увид.
О нацрту Aнализе и ревизије просторног плана Града
Бијељинa објавиће се јавни увид у трајању које је прописано
законом.
Након тога, у року прописаном законом, организује
се стручна расправа на којој се разматра став носиоца
израде планског документа, о приспјелим примједбама,
приједлозима и мишљењима, достављеним у току јавног
увида.
Уколико се приједлог планског документа на основу
прихваћених приједлога, примједби и мишљења, пристиглих
у току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа,
носилац припреме дужан је да организује поново јавни увид.
Трајање јавног увида не може бити краће од 8 дана.
Поновни јавни увид може се проводити највише два пута.
Носилац припреме планског документа, након
одржаног јавног увида и стручне расправе, утврђује приједлог
документа просторног уређења у складу са закључцима са
расправе у року прописаном законом.
Члан 8.
Финансијска средства потребна за израду Aнализе и
ревизије просторног плана Града Бијељинa обезбеђују се из
буџета Града Бијељинa.
Члан 9.
Носилац израде Aнализе и ревизије просторног
плана Града Бијељинa, биће правно лице које има одговарајућу
лиценцу за обављање ових послова. Избор носиоца израде
врши се у складу са прописима о јавним набавкама.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-96/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 7. Закона
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 40/13), а у вези са чланом 144. Правилника о
садржају, начину израде и доношења документа просторног
уређења („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 69/13),
члана 38. став 2. тачка е) Статута Града Бијељинa (“Службени
гласник Града Бијељинa“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на 26. сједници одржаној дана 13. новембра 2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради измјене
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регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини.
Члан 2.
Граница
обухвата
Регулационог
плана
“Индустријска зона 2” у Бијељини почиње од јужног угла
катастарске парцеле број 1108/1, к.о.Бијељина 1, иде у правцу
сјеверозапада, уз улицу Стефана Дечанског (к.ч.1374, к.о
Бијељина Село), све до кружног тока обилазнице, одакле
креће у правцу сјевера и сјевероистока, уз обилазницу
(к.ч.721/29, к.ч.721/28, к.о.Бијељина Село), онда креће у
правцу истока, уз обилазницу (к.ч.4265/7 и 4265/6, к.о.Велика
Обарска, к.ч.720/3, к.о.Бијељина Село), и долази до средине
сјеверне међе к.ч.1372/2, к.о.Бијељина Село, одакле креће у
правцу југа до средине јужне међе к.ч.1372/2, к.о.Бијељина
Село, а потом креће у правцу југоистока, по средини парцеле
к.ч.1373/1 к.о.Бијељина Село, све до границе са к.о.Бијељина
1 (уз парцелу к.ч.143/291, к.о.Бијељина 1), па иде у правцу
југозапада, границом к.о.Бијељина Село и к.о.Бијељина 1, све
до сјеверне међе између к.ч.143/41 и 143/272, к.ч.Бијељина 1,
одакле креће у правцу сјеверозапада, пресијецајући к.ч.721/25,
к.ч.Бијељина Село, до средишњег дијела парцеле, одакле иде
у правцу југозапада, до сјеверне међе парцела к.ч.143/271
и 143/1 к.о.Бијељина 1. Одавде граница обухвата плана
креће у правцу југозапада, границом између к.о.Бијељина
Село и к.о.Бијељина 1, све до средине сјеверозападне међе
к.ч.144, к.о.Бијељина 1, одакле креће у правцу југоистока
пресијецајући парцеле к.ч.144, 145/1, 145/2, 145/3, 165/4, 165/3,
165/6, 164, 165/5, 165/1, 167/2, 167/1 и к.ч.175, к.о.Бијељина 1,
потом иде у правцу југозапада, пресијецајући парцеле к.ч.178,
967/1, 968, 969, 973, 999/5, одакле иде у правцу сјеверозапада
преко к.ч.997/8, 974/8, 974/11, 974/9, 974/6, 974/3, пресијеца
пут означен као к.ч.6440, наставља у правцу сјеверозапада
преко парцела к.ч.160/1, 160/2, 162/6, долази до средишњег
дијела парцеле к.ч.162/3, одакле креће у правцу југозапада
пресијецајући парцеле к.ч.162/8, 157, 152, 151, 149, 148/1,
148/37, 1102/3, долази до парцеле к.ч.1102/8, где заокреће
у правцу сјеверозапада, пресијецајући парцеле к.ч.1102/4,
1102/5, 1102/1, долази до средишта парцеле к.ч.1103/1, одкале
креће у правцу југозапада до мјеста са кога је и почет опис
обухвата плана, пресијецајући парцеле к.ч.1103/12, 1103/7,
1105, 1106, и 1108/1.
Површина обухвата Измјене регулационог плана
износи 125,95 ha (стодвадесетпетзапетадеведесетепет
хектара).
Члан 3.
Период за који се утврђују плански параметри је до
2025. године.
Члан 4.
Смјернице за израду измјене регулационог плана
“Индустријска зона 2” у Бијељини израђује носилац припреме
плана.
Члан 5.
Рок за израду планског документа је 90 дана од
дана потписивања уговора са носиоцем израде измјене
регулационог плана “Индустријска зона 2” у Бијељини.
Члан 6.
Измјена регулационог плана “Индустријска зона 2”
у Бијељини треба да садржи све елементе прописане чланом
35. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
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гласник Републике Српске“, број: 40/13, другим законима,
као и Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, број: 69/13).

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА
НАД ИЗГРАЂЕНИМ ОБЈЕКТОМ ВОДОВОДНОГ
СИСТЕМА БИЈЕЉИНА ‘’СЈЕВЕРНИ ПРСТЕН’’

Члан 7.
Скупштина Града Бијељинa ће на приједлог носиоца
припреме плана, а након обављене стручне расправе о
преднацрту, утврдити нацрт измјене регулационог плана,
утврдити нацрт, као и мјесто, вријеме и начин излагања
нацрта на јaвни увид.
О нацрту измјене регулационог плана “Индустријска
зона 2” у Бијељини објавиће се јавни увид у трајању које је
прописано законом.
Након тога, у року прописаном законом, организује
се стручна расправа на којој се разматра став носиоца
израде планског документа, о приспјелим примједбама,
приједлозима и мишљењима, достављеним у току јавног
увида.
Уколико се приједлог планског документа на основу
прихваћених приједлога, примједби и мишљења, пристиглих
у току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа,
носилац припреме дужан је да организује поново јавни увид.
Трајање јавног увида не може бити краће од 8 дана.
Поновни јавни увид може се проводити највише два пута.
Носилац припреме планског документа, након
одржаног јавног увида и стручне расправе, утврђује приједлог
документа просторног уређења у складу са закључцима са
расправе у року прописаном законом.

Члан 1.
Преноси се право коришћења, управљања,
остваривања прихода и одржавања изграђеног водоводног
система за дионицу: Црњелово, Балатун, Међаши, Трњаци,
Даздарево, секција 1 (Дворови и Трњаци) и секција 3
(Трњаци и Балатун) у укупној дужини 91.494,00м са 314
хидраната, 55 шахтова за муљне испусте и ваздушне вентиле,
318 прикључака за домаћинство (обољелих од нефритиса и
породица обољелих од исте болести) и 4 прикључка за школе
(у Балатуну, Међашима, Броцу и Велином Селу), у складу
са рјешењем о употребној дозволи Одјељења за просторно
уређење Градске управе Града Бијељина, број: 02/2-361-113/12
од 27. септембра 2013. године и рјешењем о употребној
дозволи Одјељења за просторно уређење Градске управе Града
Бијељина, број: 02/2-361-51/13 од 22. јануара 2014. године на
АД ’’Водовод и канализација’’ Бијељина, без накнаде.

Члан 8.
Финансијска средства потребна за израду измјене
регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини
обезбеђују се из буџета Града Бијељинa.
Члан 9.
Носилац припреме измјене регулационог плана
„Индустријска зона 2“ у Бијељини, биће правно лице које
има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова. Избор
носиоца израде врши се у складу са прописима о јавним
набавкама.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељинa“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-97/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 7. став 4. Закона о
комуналним дјелатностима (’’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 124/11) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и
27/13), Скупштина Града Бијељина на 26. сједници одржаној
дана 13. новембра 2014. године, донијела је

Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града да у име Града
Бијељина закључи Уговор о преносу права 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: 01-022-98/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 7. став 4. Закона о
комуналним дјелатностима (’’Службени гласник Републике
Српске’’, број:124/11) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и
27/13), Скупштина Града Бијељина на 26. сједници одржаној
дана 13. новембра 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА
НАД ОБЈЕКТОМ ИЗГРАЂЕНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ У ЗОНИ ОБУХВАТА ГЛАВНОГ СЕКУНДАРНОГ
ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА-ГСФК-8 И ГЛАВНОГ
ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА-ГФК ОД ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
ГФПС-1 ДАШНИЦА ДО ЛОКАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ‘’ШЕЋЕРАНА’’
ВЕЛИКА ОБАРСКА
Члан 1.
Преноси се право коришћења, управљања,
остваривања прихода и одржавања над објектом изграђене
канализационе мреже и реконструисане водоводне мреже
у зони обухвата главног секундарног фекалног колектора-
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ГСФК-8 у Бијељини у улицама Галац, Кнеза Милоша,
Карађорђева, Атинска, Патријарха Павла, Потпоручника
Смајића, Сергеја Јесењина, Светозара Милетића, подручје
нове градске болнице ’’Свети Врачеви’’ и друге мање
прикључне улице, у укупној дужини од 3.206м, у складу
са рјешењем о употребној дозволи Одјељења за просторно
уређење Градске управе Града Бијељина,број: 02/2-36173/13 од 27. фебруара 2014. године, на АД ’’Водовод и
канализација’’ Бијељина, без накнаде.
Преноси се право коришћења, управљања,
остваривања прихода и одржавања над изграђеним
инфраструктурним објектом главни фекалним колектор
ГФК од пумпне станице ГФПС-1 Дашница до локације
постројења за пречишћавање отпадних вода ’’Шећерана’’
Велика Обарска укупне дужине 6.781м, у складу са рјешењем
о употребној дозволи Одјељења за просторно уређење
Градске управе Града Бијељина, број: 02/2-361-64/13 од 26.
фебруара 2014. године, на АД ’’Водовод и канализација’’
Бијељина, без накнаде.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града да у име Града
Бијељина закључи Уговор о преносу права 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: 01-022-99/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка б) и члана
130. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на 26. сједници одржаној дана 13. новембра 2014. године,
донијела је
О Д Л У К У
O ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И
КАНАЛИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о водоводу и канализацији на подручју
општине Бијељина (‘’ Службени гласник општине Бијељина’’,
број:11/12), у члановима 1, 6, 10. и 69, ријеч: ‘’општина’’,
замјењује се ријечју: ‘’град’’, у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члановима 6, 7, 12, 36, 53, 63, 95. и 99. ријечи:
‘’општински орган’’, замјењује се ријечима: ‘’градски орган’’,
у одговарајућем падежу.

14. новембар 2014.

Члан 3.
У члану 63. ријечи: ‘’начелник општине’’, замјењују
се ријечју: ‘’градоначелник’’.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-100/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 2. и члана 4. Закона о утврђивању и
преносу права располагања имовином на јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број:
70/06), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка
ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на 26. сједници одржаној дана 13. новембра 2014. године,
донијела је
ОД Л У К У
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЈУ „БАЊА
ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ НА ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ
КАО КП.БР. 675/2,К.О. ДВОРОВИ И УТВРЂИВАЊУ
СТАТУСА ДОБРА У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ ИСТОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом Одлуком престаје право коришћења ЈУ
„Бања Дворови“ Дворови на земљишту означеном као
к.п. број 675/2 у нарави некатегорисани пут површине
925м2 уписане у зк.ул.бр.3269 к.о.Дворови у којем је
општина Бијељина уписана са правом располагања са 1/1,
а ЈУ „Бања Дворови“ са правом коришћења са дијелом
1/1, које одговара земљишту означеном као кп. бр.675/2
у нарави некатегорисани пут површине 925м2 уписане у
Лист непокретности бр.12 к.о. Дворови у којем је са правом
коришћења уписана ЈУ „Бања Дворови“ Дворови са дијелом
1/1.
Одлуком Управног одбора ЈУ Бања „Дворови“
Дворови број 01-896/2014 од 31.07.2014. године дата
је сагласност за престанак права коришћења ЈУ Бања
„Дворови“ Дворови на земљишту означеном као к.п.
број 675/2 површине 925 м2 к.о. Дворови, уписане као
некатегорисани пут и утврђивања статуса добра у општој
употреби.
Члан 2.
Утврђује се да је стекло статус добра у општој
употреби земљиште означено као к.п. број 675/2 у нарави
некатегорисани пут површине 925м2 уписане у зк.ул.
бр.3269 к.о.Дворови, а што одговара земљишту означеном
као кп.бр. 675/2 у нарави некатегорисани пут површине
925м2 уписане у Лист непокретности бр.12 к.о. Дворови, те
се као такво има у јавним евиденцијама уписати као јавно
добро - пут.
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Члан 3.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке у
земљишним књигама РГУ ПЈ Бијељина - Земљишнокњижне
канцеларије у Бијељини извшиће се отпис земљишта из
члана 1. ове Одлуке из зк.ул. бр. 3269, к.о. Дворови у нови
успостављени зк.уложак уз упис права управљања добром
у општој употреби у корист Града Бијељина са дијелом 1/1,
а у катастарскокњижној евиденцији Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица
Бијељина извршит ће се упис предметне парцеле као јавно
добро-пут.

„Семберија“ Бијељина и то Одлуком о стављању у
функцију и додјели на коришћење Јавној установи
апотека „Семберија“ Бијељина пословног објекта у
Дворовима („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 23/10 и 25/14).

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-101/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 2. и 4. Закона о утврђивању
и преносу права располагања имовином на јединице
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 70/06), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2.
тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на 26. сједници одржаној дана 13. новембра 2014. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА К.П. 679/3,
К.О. ДВОРОВИ СА ЈУ „БАЊА ДВОРОВИ“ ИЗ
ДВОРОВА НА ГРАД БИЈЕЉИНУ
Члан 1.
Преноси се право коришћења са ЈУ „Бања Дворови“
Дворови, правног сљедника Р.О. Бањско рекреативни
центар Дворови на Град Бијељину на непокретности
означеној као:
- к.п. број 679/3 зв. Здраствена станица, у нарави
њива 3. класе, површине 158 м2, уписана у зк. уложак број
3269, к.о. Дворови, у ком је општина Бијељина уписана са
правом располагања са дијелом 1/1, а ЈУ „Бања Дворови“ са
правом коришћења., а што одговара парцели означеној као
к.п. к.п. број 679/3 зв. Здраствена станица, у нарави њива
3. класе, површине 158 м2, уписана у лист непокретности
број 12, к.о. Дворови, у ком је Р.О. Бањско рекреативни
центар Дворови уписана као корисник са дијелом 1/1.
Члан 2.
Право коришћења на непокретности из члана 1.
ове Одлуке преноси се без накнаде.
На предметном земљишту саграђен је објекат
намјене здраствена дјелатност - апотека чији је инвеститор
Град Бијељина, а објекат је дат на коришћење ЈУ апотека

Члан 3.
У катастарској евиденцији непокретности коју
води РГУ ПЈ Бијељина, на непокретности из члана 1.
Одлуке, усписаће се Град Бијељина као корисник са
дијелом 1/1.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-102/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 13. новембар 2014. године Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 124/08, 3/09,
58/09 и 95/11), члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. став 1. тачка б)
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 20/12) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 26. сједници
одржаној дана 13. новембра 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. ДОЊЕ ЦРЊЕЛОВО
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у
својини Града Бијељина, означених као:
- к.ч. број 5092/2 по култури врт 3. класе, површине
2600 м2, њива 4. класе, површине 1908 м2 и њива 5. класе,
површине 693 м2, укупне површине 5201 м2, уписана у
посједовни лист број 2189 к.о. Доње Црњелово, у којем је
као корисник уписана општина Бијељина са дијелом 1/1,
a што одговара парцели означеној као к.ч. број 5092/2, по
култури њива 3., 4. и 5. класе, укупне површине 5201 м2,
уписаној у з.к. уложак број 3208 к.о. Доње Црњелово, у
којем је уписана општина Бијељина са правом својине са
дијелом 1/1.
Члан 2.
Почетна продајна цијена када су у питању
непокретности из члана 1. ове Одлуке износи 0,40 КМ/м2,
што за укупну површину од 5201 м2 износи 2.080,40 КМ.
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Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене
непокретности, на благајни Продавца, с тим што тај износ не
може бити нижи од 1.000 КМ.
Члан 4.
Продајну цијену наведених непокретности учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора на
жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће Комисија за продају грађевинског
земљишта и станова („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 19/11).
Оглас за продају непокретности из члана 1. Одлуке
објавиће се у локалном листу ‘’Семберске новине’’, на огласној
табли Градске управе Града Бијељина и веб сајту Града Бијељина.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да по
окончању лицитационог поступка са најповољнијим понуђачем
закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу
Замјеника Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у
Бијељини.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-103/14
Бијељина,
Датум, 13. новембар 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и
2. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”, број:124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 30. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2.
тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 26.
сједници одржаној дана 13. новембра 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА
У К.О. СУХО ПОЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима
означеним као:
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- к.ч. број 726/2, зв. ‘’Г. Струке’’, по култури њива 5.
класе, површине 2521 м2, и к.ч. број 726/4, зв. ‘’Г. Струке’’, по
култури њива 5. класе, површине 3005 м2, укупне површине
5526 м2, обје уписане у посједовном листу број 286 к.о.
Сухо поље, у којем су као посједници уписани Кетановић
(Ферхата) Бесида са дијелом 1/18, Кетановић (Хусеина)
Нурдин са дијелом 6/18, Кетановић (Хусеина) Сулејман са
дијелом 6/18, Кетановић (Зекеријаха) Хусејин са дијелом
1/18, млдб. Кетановић (Зекеријаха) Амира са дијелом 1/18,
млдб. Кетановић (Зекеријаха) Зекија са дијелом 1/18, Смајић
(Зекеријаха) Аза са дијелом 1/18 и Султановић (Зекеријаха)
Шухра са дијелом 1/18, а што одговара дијелу старе
грунтовне парцеле означене као к.ч. број 973, уписане у з.к.
улошку број 971 к.о. Сухо Поље, у којем су у ‘’Б’’ власничком
листу као сувласници уписани Кетановић (Ферхата) Бесида
са дијелом 3000/1364040, Кетановић (Хусејина) Нурдин са
дијелом 12000/227340, Кетановић (Хусејина) Сулејман са
дијелом 3000/227340, Кетановић (Зекеријаха) Хусеин са
дијелом 3000/1364040, млдб. Кетановић (Зекеријаха) Амира
са дијелом 3000/1364040, млдб. Кетановић (Зекеријаха)
Зекија са дијелом 3000/1364040, Смајић (Зекеријаха) Аза
са дијелом 3000/1364040 и Султанић (Зекеријаха) Шухра са
дијелом 3000/1364040.
Некретнине из става 1. ове Одлуке купују се ради
проширења мјесног гробља у Мјесној заједници Сухо Поље.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. став 1. ове
Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду
од 5,00 КМ/м2, односно за укупну купопродајну цијену од
27.630,00 КМ, за укупну површину од 5526 м2, утврђену
Налазом ЈП ‘’Дирекција за изградњу и развој града’’
Бијељина број И-553/14 од 01.10.2014. године.
Члан 3.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке у јавним
евиденцијама непокретности извршиће се упис права
својине и права посједа у корист Града Бијељина са дијелом
1/1.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности - земљишта описаног у члану 1. ове Одлуке,
по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет
Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-104/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године
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На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у вези са чланом
73. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13) и члана 38. став (2)
тачка б) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на 26. сједници одржаној дана 13. новембра 2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/14), у члану 43. иза става (1) додаје се нови став (2), који
гласи: „(2).
Изузетно од става 1. овог члана, уколико је правно
или физичко лице поднијело захтјев за плаћање накнаде у
ратама, а да до краја текуће буџетске године није преостало
више од три мјесеца у којима би се плаћале рате, уговором
се може уредити плаћање накнаде највише до истека шест
мјесеци наредне буџетске године под условом да правно
или физичко лице у посљедњем кварталу текуће буџетске
године уплати најмање 40% обрачунате накнаде и уз
претходно обезбјеђење банкарске гаранције на цјелокупан
износ накнаде.”
Досадашњи став (2) постаје став (3).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-105/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана
348. Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, брoj: 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана
15. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 112/06),
члана 6. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана
12. став (2) Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/14) и члана 38. став (2) тачка ј) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на 26. сједници одржаној дана
13. новембра 2014. године, донијела је
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ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“
I
Под условима и на начин регулисан овом
Одлуком спровешће се лицитацијом продаја градског
грађевинског земљишта у својини Града Бијељина,
опремљеног основном инфраструктуром, и то:
- К.ч.бр. 728/173 звн.“Ковиљуше“ њива 5. класе
у површини од 4.344 м2, уписаног у Лист непокретности
број 2711/7 к.о. Бијељина Село и земљишно-књижни
уложак број 2420 к.о. Бијељина Село, на име Општине
Бијељина као корисника и титулара права својине са
дијелом 1/1.
У складу са Регулационим планом „Индустријска
зона 3“ („Службени гласник општине Бијељина“, број:
15/2) земљиште означено као к.ч.бр. 728/173 к.о. Бијељина
Село намијењено је за изградњу објеката мале привреде
и производног занатства, као и за изградњу продајноскладишног простора.
Земљиште
је
опремљено
основном
инфраструктуром, саобраћајницом, водоводном и
електродистрибутивном мрежом.
II
Почетна продајна цијена земљишта из
тачке I ове Одлуке износи 20,00 КМ/м2 (словима:
двадесетконвертибилнихмарака), односно 86.880,00КМ
(словима: осамдесетчестхиљадаосамстотинаосамдесетко
нвертибилнихмарака).
III
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, на
благајни Продавца.
IV
Продајну цијену наведеног земљишта учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, обавезан
је уплатити у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се
уплата прве рате измирити у року од 15 дана од дана
закључења Уговора на жиро-рачун продавца, а предаја
земљишта у посјед купцу извршиће се по уплати прве
рате, о чему ће се сачинити записник о примопредаји
земљишта у посјед.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац
стиче услове за упис својине на земљишту у јавним
евиденцијама непокретности.
V
Поступак Лицитације градског грађевинског
земљишта спровешће градска Комисија за спровођење
јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом
грађења, непокретности у својини општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, бр.13/12).
Објава Огласа за продају земљишта извршиће се
у „Семберским новинама“, дневним новинама „БЛИЦ“,
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Огласној плочи Градске управе Града Бијељина и веб
страници Града Бијељина.

инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре на
подручју Града Бијељина, за период 2015-2017. године.

VI
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по
прибављеном мишљењу Замјеника Правобраниоца
Републике Српске са сједиштем у Бијељини.

II
За потребе израде Плана капиталних инвестиија и
Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града
Бијељина за период 2015-2017. године, именује се радна група у
саставу:

VII
Купац је дужан да у року од једне године од дана
закључења купопродајног уговора, односно нотарске
исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње
објекта, а у року од двије године од дана закључења
купопродајног уговора започне градњу предвиђеног
објекта.
VIII
Поред купопродајног уговора купац, као
Инвеститор, дужан је да са Градом Бијељина закључи
Уговор о финансирању опремања земљишта недостајућом
инфраструктуром у складу са чланом 78. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13).
IX
Трошкове израде нотарске исправе, трошкове
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и
накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта
у грађевинско земљиште, сноси купац.
Трошкове уписа права својине у јавним
евиденцијама непокретности, у складу ставом 2. тачке IV
ове Одлуке, сноси купац.
X
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-106/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 13. новембар 2014. године Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, брoj: 8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на 26. сједници одржаној дана
13. новембра 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА И ПЛАНА РАЗВОЈА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком се приступа изради Плана капиталних

1. Мићо Мићић, Градоначелник,
2. Хусо Зечкановић, Замјеник градоначелника,
3. Милорад Софренић, Начелник Одјељења за
финансије,
4. Томица Стојановић, Шеф Одсијека за саобраћај ни
комуналну инфрастурктуру,
5. Славко Башић, Начелник Одјељења за друштвене
дјелатности,
6. Игор Остојић, Начелник Одјељења за просторно
уређење,
7. Предраг Јовић, Начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду,
8. Проф.др Владо Симеуновић, савјетник,
9. Драгомир Љубојевић, Комисија за мијесне заједнице,
одборник,
10. Анкица Тодоровић, Шеф одсијека за локални
европски развој и европске интеграције,
11. Предраг Перковић, АД ‘’Водовод и канализација’’,
Бијељина,
12. Предраг Петричевић, ЈП ‘’Дирекција за изградњу и
развој града’’,
13. Ђоређе Славињак, предсједник Скупштине
Регионалне привредне коморе Бијељина, “Спектар-Дринк’’,
Бијељина,
14. Срђан Ћорић, Бијељина пут ДОО, Бијељина
15. Радован Радовановић, Телерад Бијељина,
16. Љубиша Росић, ЗП Комерц, Бијељина,
17. Драган Перић, ЗДП “Електро-Бијељина”,
18. Снежана Вујић Јагодић, Еколошко удружење “ЕкоПут”, члан,
19. Мирко Бабић, Музеј ‘’Семберија’’,
20. Милица Перковић, професор разредне наставе,
ОШ ‘’Меша Селимовић’’, Јања
III
Основни задаци Радне групе у поступку израде Плана
капиталних инвестиција су сљедећи:
- Усвојиће јединствени образац Приједлога за
инвестирање, који служи за предлагање инвестиционих
пројеката;
- Верификација прикупљених приједлога за
инвестирање, тј. потврђивање да ли су приједлози потпуни, као
и да ли су реални у техничком и правном смислу;
- У сарадњи са надлежним службама допуна
потребних података у приједлозима за инвестирање, додавање
информација и бројки које недостају;
Дефинисање
критеријума
оцјењивања
инвестиционих пројеката;
- Одређивање приоритетних инвестиционих
пројеката у складу са прихваћеним критеријумима, тако што
ће израчунати број бодова за сваки пројекат и рангирати према
броју добијених бодова;
- Груписање пројеката Плана капиталних инвестиција
према усвојеним категоријама (инфраструктура, остали, итд.),
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и одредити у коју годину Плана ће бити сврстани (унутар
категорија, по годинама Плана) на основу бодова, техничких
критеријума и процјене степена спремности пројекта за
реализацију;
- Обављање анализе потребних финансијских
средстава за реализацију припремљене листе пројеката Плана,
на основу финансијских могућности Града;
- Усвајање коначне листе пројеката за трогодишњи
План и годишње планове на основу процјењене финансијске
могућности Града;
- Прикупити планове улагања у комуналну
инфраструктуру од надлежних предузећа са подручја Града и
дефинисати трогодишњи и годишњи План развоја комуналне
инфраструктуре;
- Припремање финалне верзије Плана капиталних
инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре
на подручју Града која сe доставља Градоначелнику на даљи
поступак.
IV
Радна група ће свој начин рада дефинисати
Пословником о раду Радне групе.
V
Радна група има обавезу да након што Скупштина
града усвоји План капиталних инвестиција и План развоја
комуналне инфраструктуре за период од 2015. до 2017.
године исти ажурира сваке наредне године ослањајући се на
вишегодишњу финансијску анализу, као и на нове поднесене
приједлоге.
VI
Чланови Радне групе који нису запослени у Градској
управи имају право на накнаду за рад, у складу са одлуком
којом се утврђује висина накнада за чланове скупштинских
радних тијела.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-107/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, брoj: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина, на 26. сједници одржаној дана 13. новембра 2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА ЗА
ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 2014. - 2023. ГОДИНЕ
I
У складу са Методологијом за интегрисано планирање
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локалног развоја (МиПРО), именује се Координационо тијело
за праћење имплементације Стратегије развоја Града Бијељина
за период 2014. - 2023. године (даље: Координационо тијело) у
саставу:
1. Проф. др Владо Симеуновић, савјетник
Градоначелника, координатор
2. Драган Вујић, дипл. правник - мастер, савјетник
Градоначелника, замјеник координатора
3. Милорад Софренић, дипл. економиста, Градска
управа, члан
4. Проф. др Татјана Вујић, дипл. економиста, Градска
управа, члан
5. Славица Радић, дипл. социолог, Градска урпава, члан
6. Душан Савић, дипл. правник, Градска управа, члан
7. Анкица Тодоровић, дипл. политиколог - мастер,
Градска управа, члан
8. Драган Перић, дипл. инж. електротехнике, ЗДП
“Електро-Бијељина”, члан
9. Дарко Митрић, дипл. економиста, “Водовод и
канализација” АД, члан
10. Амир Мусић, дипл.инж. електротехнике, Техничка
школа ‘’Михаило Пупин’’, члан
11. Мићо Живић, Удружење ‘’Повртлар’’, члан
12. Михаило Видић, дипл. политиколог, предсједник
Регионалне Привредне коморе, члан
13. Ђорђе Славињак, машински инжињер, предсједник
Скупштине Регионалне привредне коморе Бијељина, “СпектарДринк” д.о.о, члан
14. Војо Косановић, дипл. економиста, ПД “Семберија”
АД, члан
15. Мр Ацо Пантић, дипл. професор, Савез општина и
градова РС, НВО “Свијет за Балкан у Европи”, члан
16. Љиљана Еркић, дипл. економиста, Центар за културу
‘’Семберија’’, члан
17. Љубинка Стевић, дипл. инжењер архитектуре, ЈП
“дирекција за изградњу и развој града”, члан
18. Милица Перковић, професор разредне настагве,
ОШ ‘’Меша Селимовић’’, Јања, члан
19. Тања Милинковић, професор разредне наставе,
Удружење жена са инвалидитетом ‘’Импулс’’, члан
20. Снежана Јагодић Вујић, дипл. лингвиста, Еколошко
удружење “Еко-Пут”, члан и
21. Здравко Микић, дипл. инж. пољопривреде, Аграрни
фонд, члан.
Координационо тијело у оквиру свог састава образује
уже радне тимове за праћење имплементације Плана локалног
економског развоја, Плана друштвеног развоја и Плана заштите
животне средине, као посебних дијелова Стратегије развоја Града
Бијељина.
II
Координационо тијело координира послове на праћењу
имплементације Стратегије развоја Града, врши анализу и
вредновање процеса имплементације Стратегије, организује
припрему и разматра извјештаје на годишњем нивоу, односно
у краћим периодима, у складу са Стратегијом развоја Града и
актима органа Града.
Вредновање ће се заснивати на подацима и
информацијама које прикупља и систематизује организациона
јединица Градске управе надлежна за послове управљања равојем
Града и европске интеграције, а који, нарочито, треба да садрже:
- податаке и информације потребне за разраду
индикатора и одговорности за њихово прикупљање;
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- систематизацију полазних података на основу
података и информација доступних у социо-економској анализи
те прикупљање недостајућих података;
- податаке прикупљене у захтијеваним интервалима
(квартално, полугодишње и тд.);
- анализу резултата и процјену напретка у односу на
постављене циљеве и индикаторе;
- процес ажурирања базе података која ће омогућити
системско допуњавање података.
Праћењење треба бити усклађено са циклусом
припреме полугодишњих и годишњих извјештаја од стране
одговарајућих статистичких и других институција.
III
Анализу процеса имплементације и евалуације
Стратегије развоја Града, у облику извјештаја, Координационо
тијело доставља Градоначелнику.
Градоначелник путем Колегијума Градоначелника
разматра извјештај и утврђује коначни текст извјештаја који
доставља Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.
IV
Чланови Координационог тијела који нису запослени
у Градској управи имају право на накнаду за рад, у складу
са одлуком којом се утврђује висина накнада за чланове
скупштинских радних тијела.
Стручне, административне и техничке послове
за потребе Координационог тијела обавља организациона
јединица Градске управе надлежна за послове управљања
развојем Града и европске интеграције.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-108/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) члана
111б. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 26. сједници одржаној дана
13. новембра 2014. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Разрјешава се дужности Начелника Одјељења за
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у
Градској управи Града Бијељина,
- МИЛЕНКО ВИЋАНОВИЋ, на лични захтјев
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а

14. новембар 2014.

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-70/14
Бијељина,
Датум, 13. новембар 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) члана
111б. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), Скупштина Града Бијељина на својој 26. сједници
одржаној дана 13. новембра 2014. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. За вршиоца дужности начелника Одјељења за
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у
Градској управи Града Бијељина именује се:
- ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ, из Бијељине
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-111-71/14
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. тачка џ) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 26. сједници одржаној дана
13. новембра 2014. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА
1. За вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина,
именује се:
- МИЛЕНКО ВИЋАНОВИЋ, из Бијељине
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-111-72/14
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

14. новембар 2014.
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На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби (Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07
и 109/12), члана 30. став 1. алинеја 27. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка аг) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина,“ број:
8/13 и 27/13) и члана 8. став 1. тачка 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 26. сједници одржаној
дана 13. новембра 2014. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора
Јавне здравствене установе Апотека „Семберија“ Бијељина,
због истека мандата, и то:
1) ДАНКО НОВАКОВИЋ
2) БИЉАНА СТАЈИЋ
3) ВЕСНА ВУКОВИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став 1., а у
вези са чланом 69. Пословника Скупштине Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина,“ број: 13/13, 2/14 и
5/14), Скупштина Града Бијељина на својој 26. сједници
одржаној дана 13. новембра 2014. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА
РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
1. Разрјешава се дужности члана
регионалну и међународну сарадњу:
- СИНИША МАКСИМОВИЋ,
мандата одборника

Одбора за

због престанка

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-75/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-7314
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 13. новембар 2014. године
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 16. став 1. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12 ) и члана 38. став 2. тачка аг)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 26.
сједници одржаној дана 13. новембра 2014. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне здравствене установе Апотека „Семберија“ Бијељина,
именују се:
1) ДАНКО НОВАКОВИЋ
2) БИЉАНА СТАЈИЋ
3) ВЕСНА ВУКОВИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-74/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 38. став 2. тачка п), а у вези са
чланом 51. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина,“ број: 8/13 и 27/13) и члана 36. став 1., а у
вези са чланом 69. Пословника Скупштине Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина,“ број: 13/13, 2/14 и
5/14), Скупштина Града Бијељина на својој 26. сједници
одржаној дана 13. новембра 2014. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА
РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
1. У Одбор за регионалну и међународну сарадњу
именује се:
- ЗОРАН ТРИФКОВИЋ, из Бијељине
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-76/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 125. став 11. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 22. став
1. тачка в) и члана 22. став 3. Правилника о избору и раду
Школског одбора („Службени гласник Републике Српске“,
број: 7/09 и 37/09) и члана 38. став 2. тачка аг) Статута Града
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Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и
27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 26. сједници
одржаној дана 13. новембра 2014. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БИЈЕЉИНА

14. новембар 2014.

Бијељина, дана 07. новембра 2014. године, донио је
ОДЛУКУ
О РЕДОВНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
ГРАДА БИЈЕЉИНА

- СОЊА ДОБРИНОВИЋ – представник локалне
заједнице

Члан 1.
Редовни попис имовине и обавеза Града Бијељина
обавиће се на начин и у роковима утврђеним Правилником
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
општине Бијељина (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 22/10).

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

Стање пописа своди се на стање на дан 31. децембар
2014. године.

1. Разрјешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић“ Бијељина,

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-77/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о
основном образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана
3. став 1. тачка г) и члана 7. Правилника о избору и раду
Школског одбора („Службени гласник Републике Српске“,
број: 7/09 и 37/09) и члана 38. став 2. тачка аг) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и
27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 26. сједници
одржаној дана 13. новембра 2014. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БИЈЕЉИНА
1. За члана Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ Бијељина, именује се:
- ДИКО СИМИЋ – представник локалне заједнице
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-78/14
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13) и
члана 8. Правилника о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник Града

Члан 2.
Попис из претходне тачке ове Одлуке обавиће
пописне комисије које ће посебним актима именовати
Градоначелник.
Централна пописна комисија ће Извјештај о
попису са приједлогом Одлуке о усвајању Извјештаја
доставити Градоначелнику најкасније до 31. јануара 2015.
године.
Члан 3.
Oва Oдлука ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1327/14
Бијељина,
Датум, 07. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11;02/13), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: КГН-н-05/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
КГН - н -05/14
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка радова:
Изградња темеља за монтажне стамбене објекте у
Балатуну

14. новембар 2014.

Службени гласник Града Бијељина

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ . Средства се
обезбјеђују са Рачуна посебних намјена – Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са додатним
објављивањем обавјештења о
набавци.
V
Предвиђени крајњи рок за реализацију предметних
радова је 20 (двадесет) дана од дана увођења у посао.
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: 02-404-132/14
Бијељина
Датум: 30. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СЗП-н-06/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СЗП-н-06/14
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих радова:
Увођење система гријања и хлађења у објекту
градске управе Града Бијељина – зграда Одјељења за
просторно уређење
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III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
93.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за
2015. годину са буџетске ставке: ‘’Средстава за инвестиције,
одржавање и реконструкцију објеката у власништву
општине’’ – економски код 511200, потрошачка јединица
0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок реализације набавке радова је од
дана закључивања Уговора до 01.05.2015. 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: 02-404-134/14
Бијељина
Датум: 11. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 46 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09,60/10 и 87/13) и члана
13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:07/09 и
13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СЗП-09/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова , ШИФРА:
СЗП-09/14
II
За потребе Службе заједничких послова вршиће се
јавна набавка радова :
ПОПРАВКА И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА

Предвиђени

III
максимални

износ

БРУТО
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Службени гласник Града Бијељина

средстава
за
реализацију
јавне
набавке
је
30.000,00 КМ.
- Средства у износу од 10.000,00 КМ су обезбјеђена
из буџета за 2014. годину и средства у износу 20.000,00 КМ
ће бити обезбјеђена из буџета за 2015. годину. Буџетска
ставка са које се обезбјеђују финансијска средства је
„Трошкови текућег одржавања “ , економски код 412 500 ,
потрошачка јединица 0005240
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци.
V
Критеријум за вредновање понуда је најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију набавке радова је
годину дана од закључивања Уговора .
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: 02-404-135/14
Бијељина
Датум: 13. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-03/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објевљивањем обавјештења о набавци, а
која се односи на набавку радова“ Реконструкција и одржавање
ватрогасних објеката’’, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Призма“ Бијељина
2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
3. ДОО „Жеграп“ Бијељина

14. новембар 2014.

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО“Жеграп“ Бијељина није испунила услове
предвиђене тачком 2.1. подтачка 4. тендерске документације
из разлога што понуђач није доставио доказ издат од стране
прекршајног одјељења суда-Извод из судског регистра да као
правно лице није проглашено кривим правоснажном судском
одлуком, за кршење закона у смислу његовог пословног
понашања у периоду од 5 (пет) година прије достављања
понуде.Понуђач је доставио само доказ издат од кривичног
одјељења суда, а тендерском документациом је тражено
да понуђач достави доказ од кривичног и од прекршајног
одјељења суда).
Понуде ДОО „Призма“ Бијељина и ДОО „ПГП
Градитељ“ Бијељина у потпуности су испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом,те је на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање,
1. ДОО „Призма“Бијељина
2. ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина

5.996,15 КМ
6.560,23 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Призма“ Бијељина, са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 5.996,15 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
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-122/14
Бијељина
Датум: 31. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;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 ТВЈ-04/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског

14. новембар 2014.

Службени гласник Града Бијељина

захтјева са додатним објевљивањем обавјештења о набавци,
а која се односи на набавку роба: Набавка личне ватрогасне
опреме ( одјећа , обућа ), понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. ДОО „Excluzive lingerie“ Бања Лука
2. ДОО „Miltex“ Бања Лука
3. ДОО „КЛМ“ Прњавор
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су понуде у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1. ДОО „Miltex“ Бања Лука
2. ДОО „Excluzive lingerie“ Бања Лука
3. ДОО „КЛМ“ Прњавор

6.726,33 КМ
6.925,10 КМ
7.006,95 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
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године ‘’, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Глобус тим“ Дворови
2. ДОО „Јовановић комерц“Бијељина
3. ДОО „Trimix“Дворови
4. ДОО „Грађапромет“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте у потпуности испуњавају услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање,
1. ДОО„Грађапромет“ Бијељина
100.528,48 КМ
2. ДОО„Јовановић комерц“ Бијељина
108.365,36 КМ
3. ДОО„Глобус тим“ Дворови
123.972,95 КМ
4. ДОО „Trimix“Дворови
128.245,05 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Miltex“ Бања Лука, са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 6.726,33 КМ

ДОО“Грађапромет“ Бијељина са
цијеном у бруто износу од: 100.528,48 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.

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”.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-123/14
Бијељина
Датум: 3. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

понуђеном

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-116/14
Бијељина
Датум: 3. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;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 СЗП-14/14

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-16/14

I
У поступку јавне набавке путем поновљеног
отвореног поступка са закључивањем оквирног споразума,
а која се односи на набавку роба: “Набавка роба за потребе
чајне кухиње градске управе Бијељина током 2015. и 2016.

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци,
а која се односи на набавку услуга: “Услуге припреме и

Број 19 - Страна 26

Службени гласник Града Бијељина

штампања службеног гласника Градске управе Бијељина“,
понуду је доставио следећи понуђач:

14. новембар 2014.

Лот 2: Организовање зимске службе у сезони
2014/2015-рад комплетне механизације на чишћењу и
посипању путева на подручју града Бијељине

1. ДОО „Мојић“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде ,прихваћена понуда
ДОО“Мојић“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 14.061,60 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: 02-404-125/14
Бијељина
Датум: 5. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;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-24(2 лота)/14
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
а која се односи на набавку услуга “Организовање зимске
службе на подручју града Бијељина у сезони 2014/2015’’,
понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Организовање зимске службе у сезони
2014/2015-рад комплетне механизације на чишћењу и
посипању свих улица у Бијељини и Јањи
1. ДОО“Бук промет“Бијељина
2. ДОО“Бијељина пут“Бијељина
3. АД“Зворник путеви“Зворник

1.ДОО„Бук промет“Бијељина
2. ДОО“Бијељина пут“Бијељина
3. АД“Зворник путеви“Зворник
II
Лот 1: Организовање зимске службе у сезони
2014/2015-рад комплетне механизације на чишћењу и
посипању свих улица у Бијељини и Јањи
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање
1. ДОО“Бијељина пут “Бијељина
2. АД“Зворник путеви“ Зворник
3. ДОО“Бук промет“Бијељина

99.964,80 КМ
100.783,80 КМ
101.222,55 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Бијељина пут“Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 99.964,80 КМ
Лот 2: Организовање зимске службе у сезони
2014/2015-рад комплетне механизације на чишћењу и
посипању путева на подручју града Бијељине
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање
1. ДОО“Бук промет“ Бијељина
2. ДОО“Бијељина пут“Бијељина
3. АД“Зворник путеви“Зворник

79.903,98 КМ
80.460,90 КМ
81.806,40 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Бук промет“ Бијељина са понуђаном цијеном
у износу од: 79.903,98 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: 02-404-118/14
Бијељина
Датум: 10. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

14. новембар 2014.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13),
члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању и награђивању
ученика и студената („Службени гласник општине
Бијељина“, број 14/06) и члана 2. став 1. и 2. Правилника
о критеријумима 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 о н о с и
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-31/14
Бијељина,
Датум, 31. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ СТУДЕНАТА
КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
I
У академској 2014/2015. години Град Бијељина ће
расписати конкурс за стипендирање 30 (тридесет) редовних
студената III, IV, V и VI године првог цуклуса студија који
води до академског звања завршеног додипломског студија
или еквивалента на високошколским установама у Босни и
Херцеговини или иностранству.
II
У академској 2014/2015. години стипендираће се
следеће врсте занимања :
1. Професор математике ............................. 2 студентa
2. Професор физике ...................................... 2 студента
3. Професор биологије ................................... 1 студент
4. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
електротехника и рачунарство, рачунарство и аутоматика,
или рачунарске технике и информатика ................. 2 студентa
5. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
електроенергетика, електроенергетски и индустријски
системи или енергетика и процесна техника .......... 2 студентa
6. Дипломирани инжењер електеротехнике, смјер
електротехника и телекомуникације или енергетика,
електроника и телекомуникације ............................. 2 студента
7. Дипломирани инжењер грађевине ........ 2 студентa
8. Дипломирани инжењер геодезије .......... 2 студентa
9. Дипломирани инжењер архитектуре .... 2 студента
10. Дипломирани инжењер машинства .... 2 студентa
11. Дипломирани инжењер екологије и заштите
животне средине ............................................................. 1 студент
12. Дипломирани инжењер саобраћаја, смјер
саобраћај и транспорт .................................................. 2 студента
13. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који су дјеца погинулих бораца ВРС ............. 2 студента
14. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије и
ветерине који су дјеца погинулих бораца ВРС ....... 2 студента
15. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ......................................... 2 студента
16. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије и
ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ......................................... 2 студента

На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
Споразума о сарадњи између Града Бијељина и Удружења
грађана за промоцију образовња Рома ‘’Отахарин’’, Бијељина,
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЗАШТИТУ
БЕЗБЈЕДНОСТИ ДЈЕЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
I
Именује се Радна група за заштиту безбједности дјеце
на подручју Града Бијељина, у саставу:
1. Александар Стефановић, Градска управа Града
Бијељина
2. Славица Коврлија, Центар за социјални рад Бијељина
3. Др Снежана Симић - Перић, Дом здравља Бијељина
4. Александар Млађенонић, Окружно тужилаштво
Бијељина
5. Љубиша Милићевић, Основни суд Бијељина
6. Дико Солаковић, Центар јавне безбједности
Бијељина
7. Радомир Дивчић, Гранична полиција Бијељина
8. Миодраг Живановић, Актив директора основних
школа Бијељина
9. Мирјана Кувеља, Центар за пружање бесплатне
правне помоћи Бања Лука - Канцеларија Бијељина,
10.Бегзада Бегановић, Удружење жена ‘’Ромкиња’’
Бијељина
11.Драган Јоковић, Удружење грађана за промоцију
образовања Рома ‘’Отахарин’’ Бијељина
II
Задатак Радне групе је да врши имплементацију
активности из области заштите безбједности дјеце у области
здравствене и социјалне заштите, образовања или посебних
облика заштите дјеце и примјену алтернативних мјера при
поступању с дјецом у контакту са законом, те других активности
у оквиру превенције малољетничког преступништва на
подручју Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-533-4/14
Бијељина
Датум, 6. новембар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 121. става 1. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/2013) Градоначелник Града
Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ
СЛУЖБЕНИКА У РАДНИ ОДНОС (на одређено
вријеме) У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

14. новембар 2014.

II
Именовани се овлашћује да врши надзор и контролу
над пружањем услуга из члана 1. Уговора о пружању
услуга на обављању “ Објава огласа и информисања путем
електронских медија”,
- Уговор бр. 02-404-98/14 од 30.09.2014. године
закључен између ДОО “РТВ БН” са једне стране, града
Бијељина као инвеститора заступаног по Градоначелнику
Миће Мићића са друге стране.

I
У Комисију за пријем службеника у радни однос (на
одређено вријеме) по поновљеном конкурсу, објављеном
у “Службеном гласнику Републике Српске”, број: 97 од
04.11.2014. године, Градоначелниk Града Бијељина именује:

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

1. Новаковић Предраг, дипл. инг. пољопривреде службеник Градске управе Града Бијељина - предсједник
2. Стојановић Томица, дипл. инг. саобраћаја,
службеник Градске управе Града Бијељина - члан
3. Благојевић Дејан, дипл, правник, службеник
Градске управе Града Бијељина- члан
4. Изић Мирсад, дипл. инг. архитектуре, са листе
коју утврђује Скупштина Града - члан
5. Перић Наталија, магистар фармације, са листе
коју утврђује Скупштина Града - члан

Број: 02-641-1/14
Бијељина,
Датум, 3. октобар 2014. године

II
Комисија има задатак да изврши контролу
испуњавања услова кандидата по поновљеном конкурсу,
те да провјери и утврди редослијед кандидата на основу
стручне способности сходно члану 121. и члану 122. Закона
о локалној самоуправи.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-111-69/14
Датум: 12.11.2014. године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О именовању Тима за имплементацију пројекта
„Континуирано побољшање административних јавних
услуга кроз систем е-управа“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Број: 02-120-576/14
Бијељина,
Датум, 10.11.2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина” број: 08/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању надзорног органа за
“Објава огласа и информисања путем електронских медија”
I
На основу члана 11. тачка 11.2. Уговора о пружању
услуга за Надзорног органа на пословима обављања “ Објава
огласа и информисања путем електронских медија”, именује се:
1. Лопандић Предраг, самостални стручни сарадник
за информисање

Именују се:
• Нада Стјепановић, пројект менаџер;
• Гордана Петровић, координатор за финансије;
• Драган Јовановић, пројектни службеник;
• Зоран Раниловић, координатор за ИТ послове;
• 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”.
Достављено:
• Именованим
• Архиви

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

14. новембар 2014.

Службени гласник Града Бијељина

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Број: С-15/14
Датум: 03.10.2014. године
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3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

СКУПШТИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и
78/11) и члана 21. Статута ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града“ д.о.о. Бијељина, Скупштина предузећа на
3. ванредној сједници одржаној дана 03.10.2014. године
доноси

ПРЕДСТАВНИК ОСНИВАЧА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
ОГЛАС
1.
РАДОМИР ЊЕГУШ, дипл.правник из Бијељине,
разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ЈП
„Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, на
лични захтјев.
2.
Члан Надзорног одбора из тачке 1. разрјешава се
дужности закључно са даном 30.09.2014. године.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕДСТАВНИК ОСНИВАЧА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Број: С-16/14
Датум: 03.10.2014. године
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11)
и члана 21. Статута ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина, Скупштина предузећа на 3. ванредној
сједници одржаној дана 03.10.2014. године доноси
РЈЕШЕЊЕ
1.
ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, дипл.економиста из Бијељине,
именује се за вршиоца дужности члана Надзорног одбора
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина,
од 01.10.2014. године.
2.
Именовање из тачке 1. врши се до окончања
процедуре јавног конкурса и коначног именовања.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-208/14 од 23.10.2014. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 75 упис оснивања Заједнице етажних власника “1. Маја
26 a”, Улица 1. Маја бр. 26 а Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „1. Маја 26 а”, Улица 1. Маја бр. 26 а Бијељина,
Регистарски лист број: - 75.
Оснивачи: 7 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмиљивање и пословање сопсптвеним
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: Крсмановић Срђан, предсједник
Управног одбора Заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-208/14
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Бијељина,
Томица Стојановић, с.р.
Датум, 23. октобар 2014. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-189/14 од 13.11.2014. године, извршило је
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 71 упис оснивања Заједнице етажних власника
“Мајевичка 1”, Улица Мајевичка бр. 1 Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Мајевичка 1”, Улица Мајевичка бр. 1 Бијељина,
Регистарски лист број: - 71.
Оснивачи: 17 етажних власника зграде. Дјелатност: 68.20 –
изнајмиљивање и пословање сопсптвеним 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: Павловић Александар, предсједник
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Управног одбора Заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-189/14
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Бијељина,
Томица Стојановић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-210/14 од 13.11.2014. године, извршило је
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 76 упис оснивања Заједнице етажних власника
“Професора Бакајлића 5”, Улица Професора Бакајлића бр. 5
Бијељина, са сљедећим подацима:

14. новембар 2014.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Професора Бакајлића 5”, Улица Професора
Бакајлића бр. 5 Бијељина, Регистарски лист број: - 76.
Оснивачи: 13 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмиљивање и пословање сопсптвеним
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: Миљеновић Стевица, предсједник
Управног одбора Заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-210/14
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Бијељина,
Томица Стојановић, с.р.
Датум, 13. новембар 2014. године

14. новембар 2014.

Службени гласник Града Бијељина
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14
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8. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „КНЕЗ ИВО ОД
9
СЕМБЕРИЈЕ“ У БИЈЕЉИНИ
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10. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
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11. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И
ОДРЖАВАЊА НАД ИЗГРАЂЕНИМ ОБЈЕКТОМ
ВОДОВОДНОГ
СИСТЕМА
БИЈЕЉИНА
13
„СЈЕВЕРНИ ПРСТЕН“
12. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И
ОДРЖАВАЊА НАД ОБЈЕКТОМ ИЗГРАРЂЕНЕ
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ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА „ШЕЋЕРАНА“ ВЕЛИКА
13
ОБАРСКА
13. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О
ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ
14
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
14. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ЈУ „БАЊА ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ НА
ЗЕМЉИШТУ ОЗНАЧЕНОМ КАО КП.БР. 675/2,

15. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НА К.П. 679/3, К.О. ДВОРОВИ СА ЈУ „БАЊА
ДВОРОВИ“ ИЗ ДВОРОВА НА ГРАД БИЈЕЉИНУ 15
16. ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. ДОЊЕ
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15
17. ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА
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„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“
17
20. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ПЛАНА
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18
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ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
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27. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА
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НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
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ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
25
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-14/14
8. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
25
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-16/14
9. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
26
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-24(2 лота)/14
10. РЈЕШЕЊЕ О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ
СТУДЕНАТА КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ
27
2014/2015. ГОДИНИ

11. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ЗАШТИТУ БЕЗБЈЕДНОСТИ ДЈЕЦЕ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
27
12. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА У РАДНИ ОДНОС (НА
ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ) У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
28
13. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОРГАНА
ЗА
„ОБЈАВА
ОГЛАСА
И
ИНФОРМИСАЊА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ
МЕДИЈА“
28
14. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ТИМА
ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА
„КОНТИНУИРАНО
ПОБОЉШАЊЕ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ЈАВНИХ УСЛУГА
КРОЗ СИСТЕМ Е-УПРАВА“
28
АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА
1. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О.
29
БИЈЕЉИНА
2. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“
29
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1. ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА „1. МАЈА 26 А“ УЛИЦА 1. МАЈА БР.
29
26 А БИЈЕЉИНА
2. ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„МАЈЕВИЧКА
1“
УЛИЦА
29
МАЈЕВИЧКА БР. 1 БИЈЕЉИНА
3. ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„ПРОФЕСОРА
БАКАЈЛИЋА
5“ УЛИЦА ПРОФЕСОРА БАКАЈЛИЋА БР. 5
30
БИЈЕЉИНА
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ТИРАЖ: 120 примјерака

