
Службени гласник
Града Бијељина

Година L  1. новембар 2013. године  БРОЈ 22 / 2013

 На основу члана 62. Закона о задуживању, дугу 
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 71/12), члана 30.став1.алинеја 21. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2. тачка т) 
Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 8/13), Скупштина Града Бијељина  на својој 12. сједници 
одржаној дана 1. новембра 2013. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈЕ 

ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ

I
 Град  Бијељина задужиће се по основу гаранције за 
експропријацију у износу од 486.000,00КМ, у сврху провођења 
поступка експропријације ради изградње нове аутобуске 
станице у Бијељини.
 Изградња планираног објекта проводиће се у складу 
са Одлуком Владе Републике Српске брoј 04/1-012-2-603/13 од 
28.03.2013. године  и  налазом судског вјештака од 22.02.2013. 
године.

II
 Банка ће  за уредно измирење обавеза Града  из члана 
I ове Одлуке,  издати Гаранцију под следећим условима:
 - износ гаранције: 486.000,00КМ
 - провизија за обраду једнократно 1,25% што износи 
6.075,00KM
 - провизија за издавање гаранције-квартално 0,60%, 
укупно 23.328,00КМ
 - укупно: 486.000,00KM+6.075,00КМ+23.328,00КМ= 
514.403,00КМ
 - рок важења: 2 године, 01.11-2013.-31.10.2015.
 - корисник гаранције: Републичка управа за геодетске 
и имовинско правне послове Подручна јединица Бијељина 
 - Обезбјеђење средстава за гаранцију: средства на 
жиро рачуну  

III
 Задужење по основу гаранција:
 Град  Бијељина има следеће задужење по основу 
Гаранција до сада:

 А) Издате Гаранције
 1.  Дуг по гаранцији број 02-014-1-299/06 од 20.07. 
2006., са роком важења 15.10.2010.-15.04.2027. године (17 
година),  по основу  Супсидијарног уговора између Владе 
Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО-ДЕП  у износу 
од 1.064.555,41SDR, што на дан 30.09.2013. године износи 

2.419.346,00КМ. Годишње оптерећење износи 142.314,00КМ.
 2. Дуг по гаранцији број 02-40-2-12/06 од 22.12. 2006., 
са роком важења 15.10.2013.-15.04.2025. године (12 година),  
по основу  Супсидијарног уговора између Владе Републике 
Српске и Јавног предузећа ЕКО-ДЕП  у износу од 1.109.520,00 
SDR, што на дан 30.09.2013. године износи 2.521.534,00КМ. 
Годишње оптерећење износи 210.127,00КМ.
 3.  Дуг по основу гаранције ЈП “Еко деп” по Одлуци о 
задужењу ЈП “Еко-деп” код Свјетске банке по Другом пројекту 
за управљање чврстим отпадом у износу од 670.000,00 Евра, 
са роком важења од 15.децембра 2016. године до 15. јуна 2028. 
године (12 година), што на дан 30.09.2013. године заједно са 
каматом износи 1.943.670,00КМ. Годишње оптерећење износи 
161.973,00КМ .
 4. Дуг у складу са подршком зајму по основу Уговора о 
подршци зајму између Републике Српске и општине Бијељина 
и Европске банке за обнову и развој (EBDR), по пројекту 
“Изградња система скупљања отпадних вода на подручју 
општине Бијељина”, са роком важења од 31.01.2011.-31.07.2022. 
године (11 година) у износу од 7.000.000,00 Еvra, што на 
дан 30.09.2013. године износи 13.690.810,00КМ. Годишње 
оптерећење износи 1.244.619,00КМ.
 5. Дуг  по основу гаранције Јавном предузећу 
“Дирекција за развој и изградњу града”, по Одлуци број 01-022-
111/11 од 2. новембра 2011. године износи на дан 30.09.2013. 
године 1.000.000,00КМ, са роком важења 31.12.2011.-31.12.2015. 
(4 године) Годишње оптерећење износи 250.000,00КМ.
 6.  Дуг  по основу гаранције  по Уговору број 02-370-
1572/11 од 06.12.2011. године  о регулисању обавезних права 
и обавеза између Републике Српске и општине Бијељина о 
обезбјеђењу средстава ради испуњења обавеза из Споразума 
о гаранцији између БиХ и Европске банке за обнову и развој 
по Пројекту “Изградња система сакупљања отпадних вода на 
подручју општине Бијељина” -фаза II,  у износу од 5.000.000,00 
Евра  са роком важења од 15 година., што на дан 30.09.2013. 
године износи 9.779.150,00КМ. Годишње оптерећење износи 
651.944,00КМ.
 7) Дуг по  гаранцији у сврху провођења поступка 
експропријације ради изградње главног фекалног колектора 
од главне фекалне пумпне станице “Дашница” до постројења 
за пречишћавање отпадних вода - локација Шећерана у износу  
који на дан 30.09.2013. године 156.750,00КМ са роком важења 
01.01.2013.-31.12.2014.године (2 године).Годишње оптерећење 
износи 78.375,00КМ. 
 8) Износ гаранције за отплату кредита ЈУ Бања 
Дворови, период отплате кредита ЈУ Бање “Дворови” 
од 01.01.2013.-31.12.2018. године (5 година), што на дан 
30.09.2013. године заједно са каматом и осталим трошковима 
износи укупно 323.098,00КМ. Годишње оптерећење износи 
64.620,00КМ. 
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 Изградња планираног објекта проводиће се у 
складу са Одлуком Владе Републике Српске брoј 04/1-
012-2-1428/13 од 03.07.2013. године (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 60/13) и у складу са Налазом ЈП 
“Дирекција за изградњу и развој  града” Бијељина број 
I-363/13 од 04.06.2013. године. 

II
 Банка ће  за уредно измирење обавеза Града  из члана 
I ове Одлуке,  издати Гаранцију под следећим условима:
 - износ гаранције: 25.000,00КМ
 - провизија за обраду једнократно 1% што износи 
250,00КМ
 - провизија за коришћење гаранције 0,60% 
квартално, укупно за годину дана 600,00КМ 
 - укупно:  25.000,00KМ + 250,00КМ + 600,00 КМ =
25.850,00КМ
 - рок важења: 1 година, 01.11-2013.-31.10.2014.
 - корисник гаранције: Републичка управа за 
геодетске и имовинско правне послове Подручна јединица 
Бијељина 
 - Обезбјеђење средстава за гаранцију: средства на 
жиро рачуну  

III
 Задужење по основу гаранција:
 Град Бијељина има следеће задужење по основу 
Гаранција до сада:

 А) Издате Гаранције
 1. Дуг по гаранцији број 02-014-1-299/06 од 
20.07.2006., са роком важења 15.10.2010.-15.04.2027. године 
(17 година),  по основу  Супсидијарног уговора између Владе 
Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО-ДЕП  у износу 
од 1.064.555,41SDR, што на дан 30.09.2013. године износи 
2.419.346,00КМ.Годишње оптерећење износи 142.314,00КМ.
 2. Дуг по гаранцији број 02-40-2-12/06 од 22.12. 
2006., са роком важења 15.10.2013.-15.04.2025. године (12 
година),  по основу  Супсидијарног уговора између Владе 
Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО-ДЕП  у износу 
од 1.109.520,00 SDR, што на дан 30.09.2013. године износи 
2.521.534,00КМ. Годишње оптерећење износи 210.127,00КМ.
 3.  Дуг по основу гаранције ЈП “Еко деп”по Одлуци 
о задужењу ЈП “Еко-деп” код Свјетске банке по Другом 
пројекту за управљање чврстим отпадом у износу од 
670.000,00 Евра, са роком важења од 15. децембра 2016. године 
до 15. јуна 2028. године (12 година), што на дан 30.09.2013. 
године заједно са каматом износи 1.943.670,00КМ. Годишње 
оптерећење износи 161.973,00КМ.
 4. Дуг у складу са подршком зајму по основу Уговора 
о подршци зајму између Републике Српске и општине 
Бијељина и Европске банке за обнову и развој (EBDR), по 
пројекту “Изградња система скупљања отпадних вода на 
подручју општине Бијељина”, са роком важења од 31.01.2011.-
31.07.2022. године (11 година) у износу од 7.000.000,00 Еvra, 
што на дан 30.09.2013. године износи 13.690.810,00КМ. 
Годишње оптерећење износи 1.244.619,00КМ.
 5. Дуг  по основу гаранције Јавном предузећу 
“Дирекција за изградњу и развој  града”, по Одлуци број 
01-022-111/11 од 2. новембра 2011. године износи на 
дан 30.09.2013. године 1.000.000,00КМ, са роком важења 
31.12.2011.-31.12.2015. (4 године). Годишње оптерећење 
износи 250.000,00КМ.
 6.  Дуг  по основу гаранције  по Уговору број 02-
370-1572/11 од 06.12.2011. године  о регулисању обавезних 
права и обавеза између Републике Српске и општине 
Бијељина о обезбјеђењу средстава ради испуњења обавеза 
из Споразума о гаранцији између БиХ и Европске банке за 
обнову и развој по Пројекту “Изградња система сакупљања 

 9) Гаранција у износу од 300.000,00КМ у сврху 
изградње новог гробља на локалитету Хасе-Бријесница,  са 
трошковима издавања гаранције од 13.500,00КМ, што укупно 
износи 313.500,00КМ за период од 21.06.2013.-21.06.2015. 
године (2 године). Годишње оптерећење 156.750,00КМ.
 Б) Потенцијално задужење по овој Одлуци 
Износ гаранције 486.000,00КМ за период од 01.011..2013.-
31.10.2015. године (2 године), што заједно  заједно са каматом и 
осталим трошковима износи укупно 514.403,00КМ. Годишње 
оптерећење износи 257.702,00КМ. 
 Ц) Укупна годишња изложеност Града  Бијељина дугу 
по Гаранцијама, на дан 30.09.2013.:
Укупна годишња изложеност Града  Бијељина дугу по издатим 
Гаранцијама и гарантовањима за отплате дугова:
(А+Б) износи  3.218.424,00КМ.
(142.314,00КМ+210.127,00КМ+161.973,00+1.244.619,00КМ+250
.000,00+651.944,00КМ+78.375,00КМ+64.620,00+156.750+257.70
2,00КМ).
 Д) Укупан приход Града Бијељина  2012. године 
Укупан приход који садржи само пореске и непорески приходе, 
без грантова, трансфера и обрачунских прихода остварен у 
2012. години износи  38.481.916,00КМ.
 Е)Проценат задужености по основу остварених 
Гаранција  
Укупна годишња изложеност Града  Бијељина дугу по 
Гаранцијама, заједно са  потенцијалом Гаранцијом по Одлуци 
износи 8,3%.
(3.218.424,00КМ/38.481.916,00КМ).

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

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број:  01-022-112/13                                                       
Бијељина,                                                     
Датум, 1. новембар 2013. године

 На основу члана 62. Закона о задуживању, дугу 
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 71/12), члана 30.став 1. алинеја 
21. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. 
став 2. тачка т) Статута Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, 
донијела је 

 О Д Л У К У
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈЕ

ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ

I
 Град  Бијељина задужиће се по основу гаранције за 
експропријацију у износу од 25.000,00КМ, у сврху провођења 
поступка експропријације ради изградње саобраћајнице 
која спаја магистрални пут Бијељина-Тузла са локацијом 
новог градског гробља  у Бијељини.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.



Број 22 - Страна 3Службени гласник Града Бијељина1. новембар 2013.

отпадних вода на подручју општине Бијељина”- фаза II,  у 
износу од 5.000.000,00 Евра  са роком важења од 15 година, 
што на дан 30.09.2013. године износи 9.779.150,00КМ. 
Годишње оптерећење износи 651.944,00КМ.
 7) Дуг по  гаранцији у сврху провођења поступка 
експропријације ради изградње главног фекалног колектора 
од главне фекалне пумпне станице “Дашница” до постројења 
за пречишћавање отпадних вода - локација Шећерана у 
износу  који на дан 30.09.2013. године 156.750,00КМ са 
роком важења 01.01.2013.-31.12.2014. године (2 године). 
Годишње оптерећење износи 78.375,00КМ. 
 8) Износ гаранције за отплату кредита ЈУ Бања 
Дворови , период отплате кредита ЈУ Бање “Дворови” 
од 01.01.2013.-31.12.2018. године (5 година), што на дан 
30.09.2013. године заједно са каматом и осталим трошковима 
износи укупно 323.098,00КМ. Годишње оптерећење износи 
64.620,00КМ. 
 9) Гаранција у износу од 300.000,00КМ у сврху 
изградње новог гробља на локалитету Хасе-Бријесница,  са 
трошковима издавања гаранције од 13.500,00КМ, што укупно 
износи 313.500,00КМ за период од 21.06.2013.-21.06.2015.
године (2 године). Годишње оптерећење 156.750,00КМ.
 Б) Потенцијално задужење по Одлуци о издавању 
Гаранције у сврху провођења поступка експропријације 
ради изградње нове аутобуске станице у Бијељини.
Износ гаранције 486.000,00КМ Износ гаранције 
486.000,00КМ за период од 01.011..2013.-31.10.2015.године 
(2 године), што заједно са каматом и осталим трошковима 
износи укупно 515.403,00КМ. Годишње оптерећење износи 
257.702,00КМ. 
 Б1) Потенцијално задужење по овој Одлуци 
Износ Гаранције 25.000,00КМ, са трошковима издавања 
Гаранције у износу од 850,00КМ, што укупно износи 
25.850,00КМ, за период 1.11.2013.-31.10.2014 (1 година). 
Годишње оптерећење износи 25.850,00КМ.
 Ц) Укупна годишња изложеност Града  Бијељина 
дугу по Гаранцијама, на дан 30.09.2013.:
Укупна годишња изложеност Града  Бијељина дугу по 
издатим Гаранцијама и гарантовањима за отплате дугова:
(А+Б+Б1) износи 3.344.274,00 КМ.
(142.314,00КМ+210.127,00КМ+161.973,00+1.244.619,00КМ+
250.000,00+651.944,00КМ+78.375,00КМ+64.620,00+156.750+  
257.702,00  +25.850,00).
 Д) Укупан приход Града Бијељина  2012. године 
Укупан приход који садржи само пореске и непорески 
приходе, без грантова, трансфера и обрачунских прихода 
остварен у 2012. години, износи  38.481.916,00КМ.
 Е)Проценат задужености по основу остварених 
Гаранција  
Укупна годишња изложеност Града  Бијељина дугу по 
Гаранцијама, заједно са  потенцијалом Гаранцијијама износи 
8,43 %
(3.244.274,00КМ/38.481.916,00КМ).

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

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-113/13              
Бијељина,                                                            
Датум, 1. новембар 2013. године
                                                                                               

 На основу члана 62 .Закона о задуживању, дугу и 
гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 71/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 38. став 2. тачка т) Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13), Скупштина 
Града Бијељина на својој 12. сједници одржаној дана 1. 
новембра 2013. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА ПО ОСНОВУ СВЕОБУХВАТНЕ, 

НЕОПОЗИВЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ПО 
ОСНОВУ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА 

I
 Град  Бијељина задужиће се по основу свеобухватне, 
неопозиве Гаранције банке , ради осигурања  плаћања ПДВ по 
Рјешењу Управе за индиректно опорезивање БиХ број: 04/5-2/
II-17-1-61-3-792/13 од 21.10.2013. године.

II
 Банка ће  за уредно измирење обавеза Града  из члана 
I ове Одлуке,  издати Гаранцију под следећим условима:
 - износ гаранције : 750.000,00КМ
 - провизија за обраду једнократно 1,00% што износи 
7.500,00KM
- провизија за издавање гаранције -квартално 0,60%, укупно 
9.000,00КМ
 - укупно : 750.000,00KM+7.500,00КМ+9.000,00КМ= 
766.500,00КМ
 - рок важења : 12 мјесеци 
 - корисник гаранције: Управе за индиректно 
опорезивање БиХ
 - Обезбјеђење средстава за гаранцију : средства на 
жиро рачуну  

III
 Задужење по основу гаранција:
 Град  Бијељина има следеће задужење по основу 
Гаранција до сада:

 А) Издате Гаранције
 1. Дуг по гаранцији број 02-014-1-299/06 од 20.07. 2006., 
са роком важења 15.10.2010.-15.04.2027. године (17 година),  по 
основу  Супсидијарног уговора између Владе Републике Српске 
и Јавног предузећа ЕКО- ДЕП  у износу од 1.064.555,41SDR, 
што на дан 30.09..2013. године износи 2.419.346,00КМ.Годишње 
оптерећење износи 142.314,00КМ.
 2. Дуг по гаранцији број 02-40-2-12/06 од 22.12. 2006., 
са роком важења 15.10.2013.-15.04.2025. године (12 година),  
по основу  Супсидијарног уговора између Владе Републике 
Српске и Јавног предузећа ЕКО-ДЕП  у износу од 1.109.520,00 
SDR, што на дан 30.09.2013. године износи 2.521.534,00КМ. 
Годишње оптерећење износи 210.127,00КМ.
 3.  Дуг по основу гаранције ЈП “Еко-деп”по Одлуци о 
задужењу ЈП “Еко-деп” код Свјетске банке по Другом пројекту 
за управљање чврстим отпадом у износу од 670.000,00 Евра, 
са роком важења од 15.децембра 2016. године до 15. јуна 2028. 
године (12 година), што на дан 30.09.2013. године заједно са 
каматом износи 1.943.670,00КМ. Годишње оптерећење износи 
161.973,00КМ.
 4. Дуг у складу са подршком зајму по основу Уговора о 
подршци зајму између Републике Српске и општине Бијељина 
и Европске банке за обнову и развој (EBDR), по пројекту 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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+250.000,00КМ+651.944,00КМ+78.375,00КМ+64.620,00КМ+1
56.750,00КМ+  257.702,00 КМ +25.850,00КМ +1.533.000,00КМ)
 Д) Укупан приход Града Бијељина  2012. године 
Укупан приход који садржи само пореске и непорески приходе, 
без грантова, трансфера и обрачунских прихода остварен у 
2012. години, износи  38.481.916,00КМ
 Е)Проценат задужености по основу остварених 
Гаранција , 
Укупна годишња изложеност Града   Бијељина дугу по 
Гаранцијама , заједно са  потенцијалом Гаранцијијама износи 
12,41%.
(4.777.274,00КМ/38.481.916,00КМ)

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

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-124/13                                              
Бијељина,
Датум,  1. новембар 2013. године  

 На основу члана 14. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04,  42/05 и 118/05) и члана 38.  Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина, број: 8/13), 
Скупштина Града Бијељина на својој 12. сједници одржаној 
дана 1. новембра 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО 
ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ БУЏЕТА 

ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Одлуци  о покрићу дефицита по Годишњем 
финансијском извјештају буџета Града Бијељина за 2012. годину 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 13/13) у члану 10. 
износ 6.041.666,16 КМ замјењује се износом 6.744.209,00 КМ.

Члан 2.
 Члан 2. мијења се и гласи: 
„Покриће дефицита у износу од 6.744.209,00 КМ ће се 
обезбиједити у наредних пет година почев од 2014. године. У 
2014. години обезбиједити средства у износу од 1.000.000,00 
КМ, а од 2015-2018. године по 1.436.052,25 КМ“.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-107/13                                                         
Бијељина,                                                                     
Датум, 1. новембар 2013. године                                                                                       

“Изградња система скупљања отпадних вода на подручју 
општине Бијељина”, са роком важења од 31.01.2011.-31.07.2022. 
године (11 година) у износу од 7.000.000,00 Еvra, што на 
дан 30.09.2013. године износи 13.690.810,00КМ. Годишње 
оптерећење износи 1.244.619,00КМ.
 5. Дуг  по основу гаранције Јавном предузећу 
“Дирекција за развој и изградњу града”, по Одлуци број 01-022-
111/11 од 2. новембра 2011. године износи на дан 30.09.2013. 
године 1.000.000,00КМ, са роком важења 31.12.2011.-31.12.2015.
(4 године). Годишње оптерећење износи 250.000,00КМ.
 6.  Дуг  по основу гаранције  по Уговору број 02-370-
1572/11 од 06.12.2011. године  о регулисању обавезних права 
и обавеза између Републике Српске и општине Бијељина о 
обезбјеђењу средстава ради испуњења обавеза из Споразума 
о гаранцији између БиХ и Европске банке за обнову и развој 
по Пројекту “Изградња система сакупљања отпадних вода на 
подручју општине Бијељина” - фаза II,  у износу од 5.000.000,00 
Евра  са роком важења од 15 година., што на дан 30.09.2013. 
године износи 9.779.150,00КМ. Годишње оптерећење износи 
651.944,00КМ.
 7) Дуг по  гаранцији у сврху провођења поступка 
експропријације ради изградње главног фекалног колектора 
од главне фекалне пумпне станице “Дашница” до постројења 
за пречишћавање отпадних вода - локација Шећерана у износу  
који на дан 30.09.2013. године 156.750,00КМ са роком важења 
01.01.2013.-31.12.2014. године (2 године). Годишње оптерећење 
износи 78.375,00КМ. 
 8) Износ гаранције за отплату кредита ЈУ Бања 
Дворови , период отплате кредита ЈУ Бање “Дворови” 
од 01.01.2013.-31.12.2018. године (5 година), што на дан 
30.09.2013. године заједно са каматом и осталим трошковима 
износи укупно 323.098,00КМ. Годишње оптерећење износи 
64.620,00КМ. 
 9) Гаранција у износу од 300.000,00КМ у сврху 
изградње новог гробља на локалитету Хасе-Бријесница,  са 
трошковима издавања гаранције од 13.500,00КМ, што укупно 
износи 313.500,00КМ за период од 21.06.2013.-21.06.2015. 
године (2 године). Годишње оптерећење 156.750,00КМ.
 Б) Потенцијално задужење по  Одлуци  за 
експропријацију у сврху провођења поступка експропријације 
ради изградње нове аутобуске станице у Бијељини.
Износ гаранције 486.000,00КМ за период од 01.011..2013.-
31.10.2015. године (2 године),што заједно са каматом и 
осталим трошковима износи укупно 514.403,00КМ. Годишње 
оптерећење износи 257.702,00КМ. 
 Б1) Потенцијално задужење по овој Одлуци у 
сврху провођења поступка експропријације ради изградње 
саобраћајнице која спаја магистрални пут Бијељина-Тузла са 
локацијом новог градског гробља  у Бијељини .
Износ Гаранције 25.000,00КМ, са трошковима издавања 
Гаранције у износу од 850,00КМ, што укупно износи 
25.850,00КМ, за период 1.11.2013.-31.10.2014 (1година). 
Годишње оптерећење износи 25.850,00КМ.
 Б2) Потенцијално задужење по овој Одлуци ради 
осигурања  плаћања ПДВ по Рјешењу Управе за индиректно 
опорезивање БиХ број 04/5-2/II-17-1-61-3-792/13 од 21.10.2013. 
године, што износи укупно 766.500,00КМ за 6 мјесеци, односно 
1.533.000,00КМ годишње.
 Ц)Укупна годишња изложеност Града  Бијељина дугу 
по Гаранцијама, на дан 30.09.2013.:
Укупна годишња изложеност Града  Бијељина дугу по издатим 
Гаранцијама и гарантовањима за отплате дугова:
(А+Б+Б1+Б2) износи 4.777.274.274,00 КМ
(142.314,00КМ + 210.127,00 КМ + 161.973,00 +1.244.619,00КМ

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ ПЛАТА ФУНКЦИОНЕРА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 Овом Одлуком уређују се критеријуми и висина 
плата функционера Града Бијељина, у складу са Законом о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе.

Члан 2.
  У смислу ове Одлуке функционери јединице 
локалне самоуправе (у даљем тексту: функционери) су:

 1. Градоначелник Града Бијељина
 2. Замјеник Градоначелника Града Бијељина
 3. Предсједник Скупштине Града Бијељина
 4. Потпредсједник Скупштине Града Бијељина

Члан 3.
 Висина плате функционера из члана 2. ове Одлуке 
утврђује се на основу следећих критеријума:

 1. просјечне плате запослених у Административној 
служби Града Бијељина, не укључујући плате функционера,
 2. увећања плате из претходне тачке овог члана до 
50%, по критеријуму броја становника на подручју Града 
Бијељина.

Члан 4.
 Функционерима, у складу са критеријумима из 
члана 3. ове Одлуке, припада плата која се обрачунава 
тако што се основица коју чине три и по просјечне плате 
запослених у Административној служби Града Бијељина за 
протеклу годину процентуално увећа, и то:

 1. за Градоначелника Града Бијељина - 50%
 2. за Замјеника Градоначелника Града Бијељина - 25%
 3. за Предсједника Скупштине Града Бијељина - 40%
 4. за Потпредсједника Скупштине Града Бијељина -      25%

Члан 5.
 Средства за исплату плата функционера обезбјеђују 
се у буџету Града Бијељина. 

Члан 6.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о висини плата функционера општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 1/06 и 
„Службени гласник Града Бијељина“, број: 23/12).

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а 
примјењује се од 01. октобра 2013. године. 

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-108/13                                                              
Бијељина,                                                            
Датум, 1. новембар 2013. године                                                                                           

 На основу члана 69. став 1. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 71/12), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. став 2.тачка т) Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 12. сједници 
одржаној дана 1. новембра 2013. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ

ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Одлуци о кредитном задужењу Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број:  23/12 и 13/13 ), у 
тачки II , алинеја 1 се брише.

II
 У тачки II ,  алинеја 2. мијења се и гласи: 
 “- Изградња инфраструктуре у складу са 
Стратегијом развоја града до 2015. године у износу од 
6.000.000,00КМ.”

III
 У  тачки IV, алинеја 4.  мијења се и гласи:
  “- Путна инфраструкртура која обухвата изградњу, 
ревитализацију, реконструкцију путева у износу  од 
2.085.000,00КМ.”

IV
 У  тачки IV, алинеја 5. мијења се и гласи:
 “- Рјешавање имовинско правних питања у поступку 
експропријације ,  уређење гробља  и инфраструктуре везане 
за гробље,  у износу од 1.865.000,00КМ”.

V
 У  тачки IV, алинеја 7. мијења се и гласи:
 “Изградња пројекта Топлификација у износу 
од 300.000,00КМ, која се реализује по основу Закључка 
Скупштине општине број 01-013-35-3/12 од 31.5.2012.ради 
унапређења топлификације, односно система гријања на 
подручју Града Бијељина, проширења топлификационе 
мреже, проширења топлификационих капацитета и 
проширења складишног простора.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-111/13                                                                
Бијељина,
Датум, 1. новембар 2013. године                                                             

 На основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 17. став 4. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 96/05) и члана 38. став 
2. тачка ае) Статута Града Бијељина („Службени гласник 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 38. став 2. тачка б) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и 
члана 19. Пословника Скупштине Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 13/13) Скупштина Града 
Бијељина на својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 
2013. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАКНАДАМА КОЈЕ ПРИПАДАЈУ ОДБОРНИЦИМА, 

ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТИЈЕЛА И КОМИСИЈА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се основи и висина накнада 
које припадају одборницима,  члановима радних тијела 
и комисија Скупштине Града Бијељина (у даљем тексту: 
Скупштина) за извршавање дужности утврђених законом, 
Статутом Града Бијељина и другим актима које доноси 
Скупштина. 

Члан 2.
 На име извршавања одборничких дужности 
одборнику мјесечно припада основна паушална накнада у 
висини од седам најнижих цијена рада утврђених у Републици 
Српској.

Члан 3.
 Предсједник и потпредсједник скупштине јединице 
локалне самоуправе, који своју функцију обављају са статусом 
запосленог лица, немају право на одборничку накнаду за 
вријеме обављања функције и након престанка функције за 
вријеме док остварује право на плату.

Члан 4.
 Члановима радног тијела Скупштине који нису 
одборници припада накнада по сједници радног тијела у 
висини од 40% најниже цијене рада.

Члан 5.
 Одборнику који присуствује закључењу брака 
припада посебна накнада по дану у висини од 40% најниже 
цијене рада.

Члан 6.
 Одборник који је у радном односу или прима накнаде 
по основу права из радног односа, а који не оствари зараду 
због обављања одборничких дужности, има право на накнаду 
изгубљене зараде у одговарајућем износу који се одређује у 
односу на његову зараду у мјесецу за који се накнада исплаћује.

Члан 7.
 Одборнику припада накнада путних трошкова који 
настану у вези са обављањем одборничке дужности.
 Накнада путних трошкова исплаћује се у висини 
цијене превозне карте.

Члан 8.
 Обрачун и исплату накнаде, у складу са овом 
Одлуком, врши надлежно одјељење Административне службе 
Града Бијељина, а на терет средстава у буџету Града Бијељина.
 Обрачун и исплату накнаде у смислу члана 6. ове 
Одлуке, на терет средстава у буџету Града Бијељина, врши 

предузеће или установа у којој је одборник запослен.

Члан 9.
 Члановима Комисије које именује Скупштина који 
су запослени у Административној служби Града Бијељина не 
припада право на накнаду.
        

Члан 10.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о накнадама које припадају одборницима и члановима 
радних тијела (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
2/06) .

Члан 10.
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а 
примјењује се од 01. октобра 2013. године.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-109/13                                     
Бијељина,                                                                
Датум, 1. новембар 2013. године                                                                                           
 

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 9. став 1. тачка з) и члан 9. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 106/09), члана 3. Закона о Граду Бијељина ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број: 70/12) и члана 38. став 2. 
тачка б) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 12. 
сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О МРТВОЗОРНИЧКОЈ 

СЛУЖБИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Одлуци о мртвозорничкој служби на подручју 
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 21/11) ријеч „општина” замјењује се ријечју „Град “. 

Члан 2.
 У члану 5. став 2. мијења се и гласи: 
 „За преглед умрлог лица, утврђивање времена смрти 
и трошкове превоза мртвозорницима или замјеницима 
припада једнократна нето накнада у следећим износима: за 
мртвозорничко подручје под бројем 1. из члана 2. ове Одлуке 
40,00 КМ; за мртвозорничка подручја под бројевима 2, 3. и 4. из 
члана 2. ове Одлуке 50,00 КМ и за мртвозорничка подручја под 
бројевима 5. и 6. из члана 2. ове Одлуке 60,00 КМ“.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-110/13
Бијељина,                                                              
Датум, 1. новембар 2013. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 - у дијелу објекта Светосавског дома у Дворовима и
 - у монтажном објекту у Јањи- Ново насеље.
 На поменутим објектима Вртић има право 
кориштења.

 V  СРЕДСТВА ЗА РАД ВРТИЋА

Члан 6.
 Вртић има сљедеће изворе финансирања:
 - буџет Оснивача
 - уплате родитеља
 - донације.
 
 VI     ОРГАНИ  РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА 
ВРТИЋА

Члан 7.
 Орган руковођења Вртићем је директор, а 
управљања Управни одбор.

            ДИРЕКТОР ВРТИЋА

Члан 8.
 Директора Вртића именује Скупштина Града, на 
основу претходно проведеног поступка јавне конкуренције 
и приједлога Комисије за избор и именовање.
 Мандат директора траје четири године, уз могућност 
поновног избора у складу са процедуром и критеријумима 
предвиђеним овом Одлуком.
 Директор може бити разријешен дужности и прије 
истека мандата у случајевима предвиђеним овом Одлуком.
 Директор не може бити члан Управног одбора.

Члан 9.
 У оквиру својих обавеза и  надлежности, директор 
обавља сљедеће послове :
 - руководи установом, представља и заступа 
установу,
 - брине о осигурању услова за здрав, сигуран и 
безбиједан боравак дјеце у установи,
 - брине о исправности намирница  и безбиједној 
дистрибуцији хране,
 - брине о осигурању услова за редовно хигијенско 
одржавање простора, опреме и играчака,
 - организује евалуацију рада установе у складу са 
програмом предшколског васпитања и образовања,
 - предузима мјере ради извршавања налога 
просвјетног инспектора и инспектора просвјетног 
савјетника, као и у случају недоличног понашања запослених 
радника и њиховог негативног утицаја на дјецу,
 - благовремено обавјештава запослене, стручне 
органе и орган управљања о свим питањима од интереса за 
рад установе, 
 - подноси извјештај Управном одбору и Оснивачу о 
раду и резултатима рада у радној години у свим функцијама: 
васпитно-образовној, превентивно-здравственој и 
социјално-збрињавајућој,
 - сарађује са Министарством просвјете и културе, 
јединицом локалне самоуправе, родитељима дјеце и осталим 
друштвеним партнерима,
 - сазива и руководи сједницама Стручног вијећа, 
усмјерава и усклађује рад стручних органа у установи,
 - одговара за спровођење одлука Управног одбора и 
других тијела установе,

 На основу члана 30. став 1. алинеја 25. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 10. став 4. 
тачка б) Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 119/08), члана 
3. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 70/12), а у складу са Законом о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12), члана 38. став 2. тачка ч) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 17. 
Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања и 
разрјешења органа у јавним предузећима и установама чији 
је оснивач Скупштина Града  Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 15/13), Скупштина Града Бијељина 
је на својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 2013. 
године, донијела

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

 I ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ ОСНИВАЧА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 
оснивању  Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 
Бијељина (у даљем тексту: Вртић) са одредбама позивитних 
прописа.
Вртић је основан Одлуком Скуштине општине Бијељина и 
Рјешењем број: ФИ-1592/93 од 15.09.1993. године, уписан је 
у судски регистар код Основног суда у Бијељини.

 II ПРАВНИ СТАТУС

Члан 2.
 Вртић има својство правног лица, који стиче 
уписом у судски регистар код Окружног привредног суда у 
Бијељини.
Вртић се оснива ради обезбјеђења и остваривања законом 
утврђених интереса грађана у области дјечије заштите, 
васпитања и образовања дјеце предшколског узраста.

 III     НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 3.
 Вртић послује под називом Јавна установа Дјечији 
вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина.
 Скраћени назив је: ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Бијељина.
 Сједиште Вртића је у Улици Светог Саве број 9, 
Бијељина.

 IV ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 4.
 Вртић обавља сљедеће дјелатности:
 - 85.10  Предшколско образовање
 - 88.91  Дјелатност дневне бриге о дјеци.

Члан 5.
 Вртић обавља своју дјелатност у сљедећим 
објектима:
 - у Улици Светог Саве број 9 у Бијељини,
 - у Улици Кнеза Милоша број 26 у Бијељини,
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незаконит начин,
 - предлаже и доноси незаконите одлуке,
 - непотпуно, неблаговремено и нетачно 
обавјештава, те омета рад органа управљања,
 -не предузима одговарајуће мјере према васпитачу, 
стручном сараднику или другом запосленом раднику који 
не извршава своје радне обавезе,
 -не спроводи мјере заштите и безбиједности дјеце 
која бораве у установи,
 - је у току мандата утврђено да не испуњава услове 
прописане за именовање директора и
 - утврди друге неправилности у раду утврђене 
законом.

УПРАВНИ ОДБОР ВРТИЋА

Члан 12.
 Управни одбор вртића именује и разрјешава 
Скупштина Града.
 Управни одбор броји  пет чланова.
 Састав Управног одбора чине: 2 члана 
представника оснивача, 2 члана представника стручног 
особља вртића и 1 представник Савјета родитеља.
 Мандат чланова Управног одбора траје 4 године.

Члан 13.
 Права и дужности Управног одбора су:
 - доноси Статут,
 - доноси разне правилнике,
 - одлучује о пословању вртића
 - разматра и усваја Извјештај о раду и Годишњи 
програм рада,
 - разматра и усваја годишњи финансијски 
извјештај вртића,
 -  одлучује о кориштењу средстава вртића ,
 - доноси Пословник о раду Управног одбора,
 - бира предсједника Управног одбора и
 - ради и друге послове у складу са законом и 
Статутом.

Члан 14.
 Критеријуми за именовање чланова Управног 
одбора су:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави установа,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

Члан 15.
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног 
одбора су:
 - истек мандата на који су именовани,
 - неусвајање Извјештаја о раду и Годишњег 
програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање вртића са финансијским губитком,
 - неоправдани изостанак са узастопно три 
сједнице,
 - оставка већине чланова Управног одбора,
 - нередовно одржавање сједница Управног 
одбора и
 - смрт члана Управног одбора.

 - обезбјеђује заштиту права дјетета, заштиту 
здравља и његове сигурности у установи,
 - обезбјеђује намјенско трошење средстава у 
установи,
 - уз сагласност Оснивача, доноси одлуке о 
слободним радним мјестима и расписује конкурс за 
попуњавање упражњених радних мјеста у установи, 
 - прима у радни однос васпитаче, стручне сараднике 
и остале раднике,
 - организује чување и бригу о објектима установе, 
инвентару и опреми,
 - спроводи одлуке , закључке и рјешења Оснивача и 
Министарства просвјете и културе,
 - сарађује са владиним, невладиним и другим 
организацијама, уз сагласност оснивача, доноси рјешења 
и одлучује о другим питањима у складу са Законом о 
предшколском васпитању и образовању,
 - закључује уговоре у име и за рачун установе,
 - обавља и друге послове у складу са Законом 
о предшколском васпитању и образовању и другим 
позитивним прописима.

Члан 10.
 Критеријуми за именовање директора  су:
 - висока стручна спрема  (VII степен) просвјетног 
смјера,
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави установа,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова и
 - програм рада.
 Изузетно, за директора може бити именовано лице 
са завршеном вишом школом просвјетно-педагошке струке, 
ако нису испуњени услови из става 1. алинеја 1. овог члана.

Члан 11.
 Директора разрјешава Скупштина Града у 
сљедећим ситуацијама:
 - истек мандата на који је именован,
 - неусвајање Извјештаја о раду установе и 
Годишњег програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање установе са финансијским губитком,
 - на лични захтјев-оставком,
 - испуњењем услова за одлазак у пензију и
 - смрт.
  Оснивач може директора разријешити дужности 
и прије истека мандата ако:
 - утврди да не извршава обавезе утврђене Законом 
о предшколском васпитању и образовању,
 - је одговоран за прекршај из Закона о 
предшколском васпитању и образовању или је починио  
кривично дјело,
 - је надлежни орган утврдио да се у установи не 
остварује Годишњи програм рада ,
 -  је надлежни орган утврдио да не предузима 
мјере за остваривање циљева васпитања и образовања,
 - не поступи по налогу, односно мјери надлежног 
органа за отклањање  утврђених недостатака и 
неправилности,
 - надлежни орган утврди да је располагао 
средствима, простором, опремом и имовином вртића на 
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 VII     ОПШТА  AKTA ВРТИЋА

Члан 16.
 Општа акта Вртића су: Статут, Правилник о раду, 
Правилник о организацији и систематизацији радних 
мјеста и друга општа акта којима се ближе регулише 
дјелокруг рада Вртића и осталих органа у установи.
 
 VIII     ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА 
НА РАД ВРТИЋА

Члан 17.
 У  складу са Законом и овом одлуком, Оснивач, 
путем Скупштине Града, даје сагласност на Статут 
вртића, именује и разрјешава директора и чланове 
Управног одбора, даје сагласност на Извјештај о раду, 
Годишњи програм рада и годишњи финансијски обрачун 
и др.

Члан 18.
 Директор Вртића поднијеће надлежном 
регистрационом суду приједлог за упис промјена 
података у регистарском улошку ове установе, у складу 
са овом Одлуком.

Члан 19.
 Надлежни орган Вртића ће у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке ускладити одредбе 
Статута са овом Одлуком.

Члан 20.
 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о оснивању Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
5/94 и 27/07).

Члан 21.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина.“

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-116/13                                                                          
Бијељина,       
Датум, 1. новембар 2013. године

 На основу члана 30. став 1. тачка 25. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3. Закона о 
Граду Бијељина („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 70/12), а у складу са Законом о систему јавних 
служби   („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12), члана 38. став 2. тачка ч) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/13) и члана 17. Одлуке о утврђивању критеријума 
за избор, именовања и разрјешења органа у јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 15/13), Скупштина Града Бијељина на својој 12. 
сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 

СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 I ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ ОСНИВАЧА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 
оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа 
општине Бијељина са одредбама позивитних прописа.
 Агенција за развој малих и средњих предузећа 
Града Бијељина (у даљем тексту: Агенција) је прави сљедник 
Агенције за развој малих и средњих предузећа општине 
Бијељина и ступа у сва права и преузима обавезе Агенције 
за развој малих и средњих предузећа општине Бијељина.
 Агенција за развој малих и средњих предузећа  
општине Бијељина основана је Одлуком Скупштине 
Општине Бијељина  и Рјешењем број: 080-0-REG-06-000115 
од 03.04.2006. године уписана је у судски регистар код 
Основног суда у Бијељини. 

 II ПРАВНИ СТАТУС

Члан 2.
 Агенција је непрофитна организација и има 
својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар 
надлежног суда у Бијељини.

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

III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 4.
 Агенција ће пословати под називом „Агенција за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина“.
 Сједиште Агенције је у Бијељини, Трг Краља Петра 
I Карађорђевића бр.1.

 IV ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 5.
 Агенција обавља сљедеће дјелатности:

 58.19 – Остала издавачка дјелатност
 58.29 – Издавање осталог софтвера
 62.01 – Рачунарско програмирање
 63.11 – Обрада података, хостинг и припадајуће 
дјелатности
 63.12 – Интернетски портал
 68.31 – Агенција за некретнине
 70.21 – Односи са јавношћу и дјелатности 
саопштавања
 70.22 – Савјетовање које се односи на пословање и 
остало управљање
 73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног 
мњења

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 74.90 – Остале стручне, научне и техничке 
дјелатности, д.н.
 84.13 – Регулисање и допринос успјешнијем 
пословању привреде 

Члан 6.
 Агенција у обављању регистраваних дјеланости 
усмјерава активности на остваривању сљедећих циљева и 
задатака:
 -обезбјеђује стручне и консалтинг услуге, 
информације и професионално усавршавање за развој 
домаћег предузетништва,
 - обезбјеђује квалитетну сарадњу са привредницима 
и подстиче њихове иницијативе за развој и пословање 
привредних субјеката, њихово стабилно и успјешно 
пословање,
 - успоставља координирану сарадњу органа 
Града, Владе Републике Српске, послових банака и других 
институција и самих предузетника међусобно и преко 
различитих облика интересног удруживања ( коморе, 
удружења послодаваца и сл.),
 - пружа услуге из различитих сегмената савјетовања 
у свакој фази развоја предузетништва, од предузетничке 
идеје до њене реализације, па и даље до специјализације 
и интернационализације пословања ( радно право, 
организација пословања, финансије, маркетинг, нове 
технологије и сл.),
 - учествује у припреми стратегије развоја и 
усмјерава своје дјеловање према вишим нивоима власти, 
кроз покретање активности на измјени и доградњи прописа, 
те уклањању баријера за развој предузетништва на локалном 
нивоу ( поједностављење законских и административних 
процедура, стимулативне мјере, пореске олакшице) а све 
у циљу креирања инфраструктуре за економски развој и 
успостављање подржавајућих механизама за економски 
развој,
 - идентификује, прикупља, припрема и израђује 
пројекте из свих области који ће омогућити кредите за развој 
малих и средњих предузећа и приватног предузетништва,
 - координира активности на плану обезбјеђења и 
кориштења средстава за финансирање програма, пројеката 
и других подухвата у области предузетништва,
 - даје подршку повећању запошљавања, 
преквалификацији и доквалификацији радника,
 - врши промоцију предузетништва кроз израду 
промотивног материјала и учешће на сајмовима и 
изложбама,
 - сарађује са међународним организацијама и 
институцијама на размјени искустава, знања и нових метода 
у области мале привреде и предузетништва,
 - координира активности на уређењу локација за 
повољну изградњу објеката мале привреде за произвосно-
услужне намјене, са стимулативним мјерама пореске и 
кредитне политике,
 - успоставља централни регистар, односно 
јединствену електронску базу података о постојећим 
привредним субјектима на подручју Града  Бијељина, 
као и информациони систем статистичких података и 
информација од значаја за развој привредних субјеката,
 - испитује кретања на домаћем и страном тржишту,
 - припрема и прати реализацију програма рада 
Агенције, укључујући и финансијске планове,
 - прати, анализира и извјештава Скупштину Града 

Бијељина о резултатима подстицајних мјера,
 - обавља и друге послове и задатке у вези подстицања 
привредног развоја у складу са Законом, Статутом или 
захтјевом Оснивача.

 V СРЕДСТВА ЗА РАД АГЕНЦИЈЕ

Члан 7.
 Средства за рад Агенције обезбјеђује Оснивач у 
буџету, без обавезе враћања истих Оснивачу.
 Средства за рад Агенције обезбјеђују се поред буџета 
Оснивача и из буџета Републике Српске, донација, прилога и 
спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица и 
других извора у складу са законом.

 VI ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ

Члан 8.
 Органи Агенције су: Управни одбор и директор.

 УПРАВНИ ОДБОР АГЕНЦИЈЕ

Члан 9.
 Управни одбор Агенције има предсједника и два 
члана.
 Управни одбор Агенције именује и разрјешава 
Скупштина Града на приједлог Градоначелника, након 
проведеног поступка јавне конкуренције.
 Мандат чланова Управног одбора траје четири године, 
с тим што чланови могу бити разријешени дужности и прије 
истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком. 

Члан 10.
 Управни одбор има сљедећа права и дужности:
 1. доноси Статут,
 2. одлучује о пословању Агенције,
 3. разматра и усваја Извјештај о пословању и годишњи 
обрачун,
 4. доноси Програм рада и финансијски план,
 5. одлучује о коришћењу средстава, у складу са 
Законом и Статутом Агенције,
 6. врши друге послове утврђене актом о оснивању и 
Стаутом.

Члан 11.
 Критеријуми за именовање чланова Управног одбора 
су сљедећи:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се бави 
правни субјект,
 - познавање садржаја и начина рада органа управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.
 

Члан 12.
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног одбора 
су сљедећи:
 - истек мандата на који су именовани,
 - неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком,
 - неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице,
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Члан 18.
 У складу са Статутом, обављање појединих 
стручних послова из своје надлежности, Агенција може 
повјерити другим правним и физичким лицима, уз 
сагласност Оснивача.

 IX       ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА 
НА РАД АГЕНЦИЈЕ

Члан 19.
 У складу са Законом и овом Одлуком оснивач путем 
својих органа даје сагласност на Статут Агенције, именује 
и разрјешава директора и чланове Управног одбора, даје 
сагласност на годишњи Програм рада и финансијски план 
и разматра и усваја годишњи Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун.
 Надзор над законитошћу рада и пословања 
Агенције врши надлежни орган управе, у складу са Законом 
и актима оснивача.
 Агенција обезбјеђује реализацију Програма 
подстицаја развоја малих и средњих предузећа Града 
Бијељина, као и реализацију осталих развојних планова и 
аката Града из области привреде.

Члан 20.
 Директор Агенције поднијеће надлежном 
регистрационом суду приједлог за упис промјена података 
у регистарском улошку ове установе, у складу са овом 
Одлуком.

Члан 21.
 Надлежни орган Агенције ће у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладити одредбе 
Статута са овом Одлуком.

Члан 22.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Агенције за развој малих и средњих 
предузећа општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 1/06, 27/07 и 27/11).

Члан 23.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:  01-022-114/13                                                        
Бијељина,                                                            
Датум,  1. новембар 2013. године                                                                                          

 

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

 - оставка већине чланова Управног одбора,
 - нередовно одржавање сједница Управног одбора.

 ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ

Члан 13.
 Директора на основу претходно проведеног 
поступка јавне конкуренције и приједлога Комисије за 
избор, именује Скупштина Града.
 Мандат директора траје четири године, и по 
истеку мандата може бити поново именован у складу са 
процедуром и критеријумима предвиђеним овом Одлуком. 
 Директор може бити разријешен дужности и прије 
истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком. 
 Директор и запослени у Агенцији не могу бити 
чланови Управног одбора.

Члан 14.
 Директор има сљедећа права и дужности: 
 1. представља и заступа Агенцију без ограничења,
 2. организује и руководи радом Агенције,
 3. предлаже акте које доноси Управни одбор,
 4. извршава одлуке Управног одбора и предузима 
мјере за њихово спровођење,
 5. стара се и одговара за законитост рада и 
коришћење и располагање имовином Агенције,
 6. обавља и друге послове утврђене Законом и 
Статутом.

Члан 15.
 Критеријуми за именовање директора су сљедећи:
 - висока стручна спрема (VII степен),
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада.

Члан 16.
 Директора разрјешава Скупштина Града у сљедећим 
случајевима:
 - истек мандата на који је именован,
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од 
стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком.
 
 VII ОПШТИ АКТИ АГЕНЦИЈЕ

Члан 17.
 Општи акти Агенције су: Статут, Правилник и 
друга општа акта.
 Статут је општи акт Агенције, којим се ближе 
одређује дјелокруг рада и унутрашња организација Агенције, 
надлежност органа, заступање и представљање, права, 
обавезе и одговорности запослених, начин организовања 
послова и друга питања од значаја за рад Агенције.  

 VIII   ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И 
ДРУГИХ ПОСЛОВА

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 V СРЕДСТВА ЗА РАД ЦЕНТРА

Члан 6.
 Средства за рад Центра обезбјеђује Оснивач у 
буџету.

Члан 7.
 Средства Центра за буџетску годину распоређују 
се:
 - за развој и унапређење културе,
 - на основу Програма и Правилника Центра 
усвојеног од стране Оснивача,
 - на средства за финансирање функционисања 
Центра.

 VI ОРГАНИ ЦЕНТРА
                              
 Органи Центра су: Управни одбор и директор.
 Управни одбор Центра

Члан 8.
 Управни одбор Центра има предсједника и два 
члана.
 Управни одбор Центра именује и разрјешава 
Скупштина Града на приједлог Градоначелника, након 
проведеног поступка јавне конкуренције.
 Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године, с тим што чланови могу бити разријешени дужности 
и прије истека мандата у случајевима прописаним овом 
Одлуком.

Члан 9.
 Управни одбор има сљедећа права и дужности:
 1. доноси Статут,
 2. одлучује о пословању Центра,
 3. разматра и усваја Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун,
 4. доноси програм рада и финансијски план,
 5. одлучује о коришћењу средстава у складу са 
Законом и Статутом Центра,
 6. врши друге послове утврђене актом о оснивању и 
Статутом.

Члан 10.
 Критеријуми за именовање чланова Управног 
одбора су  следећи:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручне 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

Члан 11.
 Критеријуми за разрјешенје чланова Управног 
одбора су следећи:
 - истек мандата на који су именовани,
 - неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе  и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком,
 - неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице,
 - оставка већине чланова Управног одбора,

Скупштина Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 15/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, 
донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 I OПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 
оснивању ЈУ Центар за културу „Семберија“ Бијељина.(у 
даљем тексту: Центар) са одредбама позитивних прописа.
 ЈУ Центар за културу „Семберија“ Бијељина 
основана је Одлуком Скупштине општине Бијељина и 
Рјешењем број: 080-0-REG-07-000327 од 04.07.2007. године 
уписана је у судски регистар код Основног суда у Бијељини.

 II ПРАВНИ СТАТУС

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

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

 III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 4.
 Центар ће пословати под називом Јавна установа 
Центар за културу „Семберија“Бијељина.
 Сједиште ЈУ Центар за културу „Семберија“ 
Бијељина је у Бијељини, у улици Патријарха Павла бр.1.

 IV ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 5.            
 Центар обавља сљедеће дјелатности:
 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
 90.03-умјетничко стваралаштво
 90.04-рад умјетничких објеката
 93.29-остале забавне и рекреативне дјелатности
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 - нередовно одржавање сједница Управног одбора.

 Директор Центра

Члан 12.
 Директора на основу претходно проведеног 
поступка јавне конкуренције и приједлога Комисије за 
избор, именује Скупштина Града.
Мандат директора траје четири године и по истеку 
може бити поново именован у складу  са процедуром и 
критеријумима предвиђеним овом Одлуком.
Директор може бити разријешен дужности и прије истека 
мандата у случајевима предвиђеним овом Одлуком.
Директор и запослени у Центру не могу бити чланови 
Управног одбора.

Члан 13.
 Директор има следећа права и дужности:
 1. представља и заступа Центар без ограничења,
 2. организује и руководи радом Центра,
 3. предлаже акте које доноси Управни одбор,
 4. извршава одлуке Управног одбора и предузима 
мјере за њихово спровођење,
 5. стара се и одговара за законитост рада и 
коришћење и располагање имовином Центра,
 6. обавља и друге послове утврђене Законом и 
Статутом.

Члан 14.
 Критеријуми за именовање директора су следећи:
 - висока стручна спрема (VII степен)
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави  правни субјект
 - најмање пет година радног искуства у струци
 - посједовање руководних и организационих 
способности
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова
 - програм рада

Члан 15.
 Директора разрјешава Скупштина Града у следећим 
случајевима:
 - истек мандата на који је именован,
 - неусвајање Извјештаја о раду  и Програма о раду 
од стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком.

 VII ОПШТИ АКТИ ЦЕНТРА

Члан 16.
 Општи акти Центра су: Статут, Правилник и друга 
општа акта.
 Статут је општи акт Центра, којим се ближе 
одређује дјелокруг рада и унутрашња организација Центра, 
надлежност органа, заступање и представљање, права и 
обавезе, одговорности запослених, начин организовања и 
послова и друга питања од значаја за рад Центра и доноси се 
уз претходно прибављену сагласност Оснивача.

 VII ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И 
ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 17.
 У складу са Статутом, обављање појединих 
стручних послова из своје надлежности, Центар може 
повјерити другим правним и физичким лицима, уз 
сагласност Оснивача. 

 VIII ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА 
РАД  ЦЕНТРА

Члан 18.
 У складу са Законом и овом Одлуком оснивач путем 
својих органа даје сагласност на Статут Центра, именује 
и разрјешава директора и чланове Управног одбора, даје 
сагласност на годишњи Програм рада и финансијски план 
и разматра и усваја годишњи Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун и даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији радних мјеста.
 Надзор над законитошћу рада и пословања 
Установе врши надлежни орган управе, у складу са Законом 
и актима Оснивача.

Члан 19.
 Директор Центра поднијеће надлежном 
регистрационом суду приједлог за упис промјена података 
у регистарском улошку ове установе, у складу са овом 
Одлуком.

Члан 20.
 Надлежни орган Центра ће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке ускладити одредбе Статута са 
овом Одлуком.

Члан 21.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Јавне установе
 Центар за културу „Семберија“ Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 17/06, 8/07, 
17/07, 23/07, 8/09, 26/09, 27/11, 15/13).

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-115/13                                                            
Бијељина,                                                                      
Датум, 1. новембар 2013. године
 

 На основу члана 30. став 1. тачка 25. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 84. Закона о туризму 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/11), члана 
3. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 70/12), а у складу са Законом о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12), члана 38. став 2. тачка ч) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број:8/13) и члана 17. 
Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања и 
разрјешења органа у Јавним предузећима и установама чији 
је оснивач Скупштина Града Бијељина („Службени гласник 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Града Бијељина“, број: 15/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, 
донијела је

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
 Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 
оснивању Туристичке организације општине Бијељина са 
одредбама позивитних прописа.
 Туристичка организација Града Бијељина (у 
даљем тексту: Туристичка организација) је прави сљедник 
Туристичке организације општине Бијељина и ступа у 
сва права и преузима обавезе Туристичке организације 
општине Бијељина.
 Туристичка организација општине Бијељина 
основана Одлуком Скупштине општине Бијељина и 
Рјешењем број: ФИ-146/04 од 07.05.2004. године уписана је 
у судски регистар код Основног суда у Бијељини. 

 II ПРАВНИ СТАТУС 

Члан 2.
 Туристичка организација послује у складу са 
прописима којима се уређују јавне службе и уписује се у 
судски регистар.  
Туристичка организација има статус правног лица са 
правима и обавезама утврђеним Законом, овом Одлуком и 
Статутом ове установе. 

 III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 3.
 Назив установе Туристичка организација Града 
Бијељина.

Члан 4.
 Сједиште Установе је у Бијељини, у Улици Трг 
Краља Петра I Карађорђевића број 9.

 IV ДЈЕЛАТНОСТ 

Члан 5.
 Дјелатност Туристичке организације је:
 47.61 – Трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама
 47.63 – Трговина на мало музичким и видео 
записима у специјализованим продавницама
 47.78 – Остала трговина на мало новом робом у 
специјализованим продавницама
 58.14 – Издавање часописа и периодичних 
публикација
 84.13 – Регулисање и допринос успјешнијем 
пословању привреде
 93.29 – Остале забавне рекреативне дјелатности. 

 V СРЕДСТВА ЗА РАД ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 6. 
 Средства Туристичке организације обезбјеђују се 
из средстава туристичке таксе, боравишне таксе у складу 
са Законом и средствима буџета оснивача, средстава 
заинтересованих субјеката и других извора а на основу 
програма који доноси оснивач за сваку календарску годину. 

 VI ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 7.
 Органи Туристичке организације су Управни одбор 
и директор. 

 УПРАВНИ ОДБОР ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
                                                                 

Члан 8.
 Управни одбор Туристичке организације има 
предсједника и четири члана. 
 Управни одбор именује и разрјешава Скупштина 
Града на приједлог Градоначелника, након проведеног 
поступка јавне конкуренције. 
 Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године с тим што чланови могу бити разријешени дужности 
и прије истека мандата у случајевима прописаним овом 
Одлуком. 

Члан 9. 
 За члана Управног одбора може бити именовано 
лице које испуњава следеће критеријуме:
 - Висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема, 
 - Познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави Туристичка организација, 
 - Познавање садржаја и начина рада органа 
управљања, 
 - Доказани резултати рада на ранијим пословима. 

Члан 10.
 Управни одбор има следећа права и дужности: 
 1. Доноси Статут, 
 2. Одлучује о пословању Туристичке организације, 
 3. Разматра и усваја 0418,
 4. 0звјештај о пословању и годишњи обрачун, 
 5. Доноси Програм рада и финансијски план, 
 6. Одлучује о коритењу средстава у складу са 
Законом и Статутом Туристичке организације,
 7. Врши друге послове утврђење актом о оснивању 
и Статутом. 

Члан 11.
 Критеријуми за разрјешавање чланова Управног 
одбора су следећи:
 - Истеком мандата на који су именовани,
 - Неусвајање Извјештаја о раду Туристичке 
организације и Програма рада од стране Скупштине Града, 
 - Пословање Туристичке организације са 
финансијским губитком, 
 - Неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице,
 - Оставка већине чланова Управног одбора,
 - Нередовно одржавање сједница Управног одбора. 

 ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
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Члан 12.
 Директора на основу претходно проведеног 
поступка јавне конкуренције, а на приједлог комисије за 
избор, именује Скупштина Града. 
 Мандат директора траје четири године, и по истеку 
мандата може бити именован у складу са процедуром и 
критеријумима предвиђеним овом Одлуком. 
 Директор може бити разријешен дужности и прије 
истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком. 
 Директор и запослени у Туристичкој организацији 
не могу бити чланови Управног одбора. 

Члан 13.
 Директор има следећа права и дужности: 
 1. Представља и заступа Туриситчку организацију 
без ограничења,
 2. Организује и руководи радом Туристичке 
организације, 
 3. Предлаже акте који доноси Управни одбор, 
 4. Извршава одлуке Управног одбора и предузима 
мјере за њихово спровођење,
 5. Стара се и одговара за законитост рада и кориштење 
и располагање имовином Туристичке организације, 
 6. Обавља и друге послове утврђење Законом и 
Статутом. 

Члан 14.
 Критеријуми за именовање директора су следећи: 
 - Висока стручна спремна (VII степен), 
 - Потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави Туристичка организација, 
 - Најмање 5 година радног искуства у струци, 
 - Посједовање руководних и организационих 
способности, 
 - Доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова, 
 - Програм рада. 

Члан 15.
 Директора разрјешава Скупштина Града у следећим 
случајевима: 
 - Истек мандата на који је именован,
 - Неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од 
стране Скупштине Града,
 - Пословање Туристичке организације са 
финансијским губитком. 

 VII ОПШТИ АКТИ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 16.
 Општи акти Туристичке организације су: Статут, 
Правилник о раду, Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста и друга општа акта. 
 Статут је општи акт Туристичке организације 
којим се ближе одређује дјелокруг рада, надлежност органа, 
заступање и представљање, права, обавезе и одговорности 
запослених, начин организовања послова и друга питања 
од значаја за рад Туристичке организације и доноси се уз 
претходно прибављену сагласност оснивача. 

 VIII ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И 
ДРУГИХ ПОСЛОВА 

Члан 17.
 У складу са Статутом, обављање појединих 
стручних послова из своје надлежности Туристичка 
организација може повјерити другим правним и физичким 
лицима уз сагласност оснивача. 

 IX ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА 
РАД ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 18.
 У складу са Законом и овом Одлуком оснивач 
путем својих органа даје сагласност на Статут Туристичке 
организације, именује и разрјешава директора и чланове 
Управног одбора, даје сагласност на годишњи Програм рада 
и финансијски план и усваја годишњи извјештај о пословању 
и годишњи обрачун и даје сагласност на акт о организацији 
и систематизацији радних мјеста. 
 Надзор над законитошћу рада и пословања 
Туристичке организације врши надлежни орган управе у 
складу са Законом и актима оснивача.  

Члан 19.
 Директор Туристичке организације поднијеће 
надлежном регистрационом суду приједлог за упис промјена 
података у регистарском улошку овог правног субјекта, у 
складу са овом Одлуком.

Члан 20.
 Надлежни орган Туристичке организације ће у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладити 
одредбе Статута са овом Одлуком.

Члан 21.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престајe да важи 
Одлука о оснивању Туристичке организације Бијељина: 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 7/03, 6/04, 
26/06, 31/07, 16/08, 30/09 и 27/11). 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-119/13                                    
Бијељина,              
Датум, 1. новембар 2013. године  

 На основу члана 30. став 1. алинеја 25. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 9. Закона 
о јавном информисању-пречишћен текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 10/97), члана 3. Закона о 
Граду Бијељина ( „Службени гласник Републике Српске“, 
број: 70/12), члана 5. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 
109/12), члана 38. став 2. тачка ч) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 17. 
Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања и 
разрјешења органа у јавним предузећима и установама чији 
је оснивач Скупштина Града Бијељина („Службени гласник 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Града Бијељина“, број: 15/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 12. сједници одржаној дана  1. новембра 2013. године, 
донијела је 

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ 

И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке 
о оснивању  ЈИП „Семберија и Мајевица“  Бијељина (у 
даљем тексту: ЈИП „Семберија и Мајевица“) са одредбама 
позивитних прописа.
 ЈИП „Семберија и Мајевица“ Бијељина основано 
је Одлуком Скуштине општине Бијељина и Рјешењем 
број: ФИ-1257/93 од 23.07.1993. године, уписано је у судски 
регистар код Основног суда у Бијељини.

Члан 2.
 Предузеће које се оснива пословаће под називом 
Јавно информативно и издавачко предузеће „Семеберија и 
Мајевица“ Бијељина.

Члан 3.
 Сједиште ЈИП „Семеберија и Мајевица“ Бијељина 
је у улици Атинска 2/А у Бијељини.

Члан 4.
 Основна дјелатност Предузећа је:
 - новинско-идздавачка дјелатност и 
 - маркетиншки и прометни послови.

Члан 5.
 У оквиру своје основне дјелатности ЈИП „Семберија 
и Мајевица“ оснивач оснива јавна гласила:

 - информативни лист „Семберске новине“.

Члан 6.
 ЈИП „Семберија и Мајевица“ се бави другим 
дјелатностима које доприносе обогаћивању новинско-
издавачке дјелатности и увећава материјалне основе за 
развој основне дјелатности.

Члан 7.
 ЈИП „Семберија и Мајевица“ се обавезује да 
уређивачком политиком доприноси објективном и 
истинитом информисању свих грађана, афирмисању 
истинских вриједности свих народа и припадника 
националних мањина који живе на подручју Града Бијељина, 
афирмацији демократских вриједности савременог друштва. 

Члан 8.
 Јавно гласило ЈИП „Семберија и Мајевица“ дужно је 
да информише јавност о појавама, збивањима и догађајима 
из свих области живота, да доприноси  разматрању питања 
од интереса за грађане, да објављује мишљење грађана, 
органа и организација о тим питањима.

Члан 9.
 Информативни лист „Семберске новине“ је 
независан, отворен и доступан, под једнаким условима, свим 

грађанима, односно удружењима, савезима, политичким и 
привредним организацијама који су регистровани у складу 
са законом.

Члан 10.
 Текстови и садржаји у информативном листу 
„Семберске новине“ објављују се на српском језику, 
ијекавског изговора, уз равноправно коришћење 
ћириличног и латиничног писма.

Члан 11.
 Информативни лист „Семберске новине“ излази 
једном седмично.

Члан 12.
 ЈИП „Семебрија и Мајевица“ је јавно предузеће ос 
значаја за Град, у државној својини.
 Додатна улагања правних и физичких лица, као 
и начин улагања, остваривања права по основу улагања 
регулисаће се Статутом Предузећа и посебним уговором у 
складу са концепцијом развоја.

Члан 13.
 Средства за оснивање ЈИП „Семберија и Мајевица“ 
чине основна и обртна средства којима је располагао 
некадашњи РНИРО „Бијељина“ са стањем на дан 31.12.1992. 
године, а према положеној спецификацији.

Члан 14.
 Основна дјелатност ЈИП „Семберија и Мајевица“ 
финансира се из средстава које обезбјеђује ЈИП „Семебрија 
и Мајевица“ и средстава која намјенски издвоји оснивач.
 ЈИП „Семебрија и Мајевица“ обезбјеђује средства 
из:
 - продаје листа, 
 - средстава остварених на основу маркетиншког 
оглашавања,
 - средстава остварених од донаторских и 
спонзорских прилога,
 - средстава остварених обаваљањем других 
дјелатности.

Члан 15.
 Оснивач, на основу програма развоја ЈИП 
„Семберија и Мајевица“ обезбејеђује дио средстава из 
буџета за:
 - финансирање штампања информативног листа 
„Семберске новине“,
 - инвестиционо одржавање кључног 
инфраструктурног објекта значајног за нормално 
финансирање редакције „Семберских новина“ и радника 
запослених у ЈИП “Семберија и Мајевица“. 

Члан 16.
 Посебан интерес оснивач обезбјеђује:
 - давањем сагласности на Статут ЈИП „Семберија и 
Мајевица“ Бијељина,
 - давањем сагласности на планове развоја ЈИП 
„Семберија и Мајевица“, мјере за  њихову реализацију и на 
извјештаје о њиховој реализацији,
 - давањем сагласности на одлуке о именовању 
главног и одговорног уредника.
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Члан 17.
 Органи ЈИП „Семберија и Мајевица су: Управни 
одбор и директор.

Члан 18.
 Управни одбор има предсједника и два члана.
 Управни одбор именује и разрјешава Скупштина 
Града на приједлог Градоначелника, након проведеног 
поступка јавне конкуренције.
 Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године, с тим што чланови могу бити разријешени дужности 
и прије истека мандата у случајевима прописаним овом 
Одлуком. 

Члан 19.
  Управни одбор има сљедећа права и дужности:
 1. доноси Статут,
 2. одлучује о пословању предузећа ,
 3. разматра и усваја Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун,
 4. доноси Програм рада и финансијски план,
 5. одлучује о коришћењу средстава, у складу са 
Законом и Статутом Предузећа,
 6. врши друге послове утврђене актом о оснивању и 
Стаутом.

Члан 20.
 Критеријуми за именовање чланова Управног 
одбора су сљедећи:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

Члан 21.
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног 
одбора су сљедећи:
 - истек мандата на који су именовани,
 - неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком,
 - неоправдани изостанак са узастопно три сједнице,
 - оставка већине чланова Управног одбора,
 - нередовно одржавање сједница Управног одбора.

Члан 22.
 Директора на основу претходно проведеног 
поступка јавне конкуренције и приједлога Комисије за 
избор, именује Скупштина Града.
 Мандат директора траје четири године, и по 
истеку мандата може бити поново именован у складу са 
процедуром и критеријумима предвиђеним овом Одлуком. 
 Директор може бити разрјешен дужности и прије 
истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком. 
 Директор и запослени  не могу бити чланови 
Управног одбора.
 Функција директора је одвојена од функције 
главног и одговорног уредника.

Члан 23.
 Директор има сљедећа права и дужности: 
 1. представља и заступа Предузеће без ограничења,
 2. организује и руководи радом Предузећа,
 3. предлаже акте које доноси Управни одбор,
 4. извршава одлуке Управног одбора и предузима 
мјере за њихово спровођење,
 5. стара се и одговара за законитост рада и 
коришћење и располагање имовином Предузећа,
 6. обавља и друге послове утврђене Законом и 
Статутом.

Члан 24.
 Критеријуми за именовање директора су сљедећи:
 - висока стручна спрема (VII степен),
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада.

Члан 25.
 Директора разрјешава Скупштина Града у сљедећим 
случајевима:
 - истек мандата на који је именован,
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од 
стране Скупштине Града,
  - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком.

Члан 26.
 Директор ЈИП „Семберија и Мајевица“ поднијеће 
надлежном регистрационом суду приједлог за упис 
промјена података у регистарском улошку ове установе, у 
складу са овом Одлуком.

Члан 27.
 Надлежни орган ЈИП „Семберија и Мајевица“ 
ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 
ускладити одредбе Статута са овом Одлуком.

Члан 28.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Јавног информативног и издавачког 
предузећа „Семберија и Мајевица“ у Бијељини („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 5/93, 7/93, 4/08 и 19/08 – 
пречишћен текст).

Члан 29.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-117/13                                                        
Бијељина,                                                             
Датум, 1. новембар 2013. године
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана 30. став 1. тачка 25. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3. Закона о 
Граду Бијељина („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 70/12), а у складу са Законом о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 
109/12), члана 38. став 2. тачка ч) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина, број: 8/13) и члана 17. 
Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања и 
разрјешења органа у јавним предузећима и установама чији 
је оснивач Скупштина Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број:15/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, 
донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНО-

УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВO  „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 I ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ ОСНИВАЧА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се усклађивање Одуке о 
оснивању Јавне установе Српско културно-умјетничко 
друштвo „Семберија“  Бијељина (у даљем тексту: ЈУ СКУД 
„Семберија“) са одредбама позивитних прописа.
 ЈУ СКУД „Семберија“ основана Одлуком 
Скупштине општине Бијељина и Рјешењем број: ФИ-631/97 
од 17.10.1997. године уписана је у судски регистар код 
Основног суда у Бијељини.

 II    ПРАВНИ СТАТУС

Члан 2.
 ЈУ СКУД „Семберија“ је непрофитна организација 
и има својство правног лица, које стиче уписом у судски 
регистар надлежног суда у Бијељини.                                               

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

 III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

Члан 4.
 ЈУ СКУД „Семберија“ ће пословати под називом 
„Јавна установа Српско културно-умјетничко друштво 
„Семберија“ Бијељина.
 Сједиште ЈУ СКУД „Семберија“ је у Бијељини, ул. 
Патријарха Павла бр.1.

 IV ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 5.
 ЈУ СКУД „Семберија“ обавља сљедеће дјелатности:
90.01 – Извођачка дјелатност

 90.02 – Помоћне дјелатности у извођачкој 
умјетности 

Члан 6.
 ЈУ СКУД „Семберија“ у обављању регистрованих 
дјелатности усмјерава активности на остваривању сљедећих 
циљева и задатака:
 - припрема и извођење  концерата, плесних 
приредби и сценских приредби,
 - дјелатност плесних и фолклорних група, оркестара 
или музичких састава,
 - дјелатност слободних умјетника, као што су 
музичари, плесачи, предавачи и говорници,
 - учествовање на културним манифестацијама,
 - чување и његовање културно-умјетничких 
традиција српског народа Семберских простора и Срба 
уопште,
 - стварање услова за окупљање грађана Семберије, 
посебно младих и развијање интереса и љубави према 
култури и умјетности српског народа, 
 - окупљање младих и ангажовање у културно-
умјетничкој сфери и остваривању задатака васпитног 
утицаја на младе у смислу рационалног располагања 
слободним временом, развоју стваралачких и креативно-
умјетничких достигнућа и критичког укуса у области 
културе и умјетности,
 - подизању општег нивоа културно-умјетничког 
живота Града Бијељина,
 - оживљавању културно-умјетничких активности 
на подручју мјесних заједница у Граду Бијељина и подизању 
и општој афирмацијиј културних вриједности српског 
народа Семберских простора, презентацијом културних 
достигнућа у овој области у Семберији, Републици Српској 
и широј средини.

 V   СРЕДСТВА ЗА РАД  ЈУ СКУД „СЕМБЕРИЈА“

Члан 7.
 Средства за рад ЈУ СКУД „Семберија“ обезбјеђује 
Оснивач у буџету, без обавезе враћања истих Оснивачу.
 Средства за рад ЈУ СКУД „Семберија“ обезбјеђује 
се поред буџета Оснивача и из буџета Републике Српске, 
донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних 
и физичких лица и других извора у складу за законом.

 VI   ОРГАНИ ЈУ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ 

Члан 8.
 Органи ЈУ СКУД „Семберија“ су: Управни одбор и 
директор.

 УПРАВНИ ОДБОР ЈУ СКУД „СЕМБЕРИЈА“

Члан 9.
 Управни одбор ЈУ СКУД  „Семберија“ је орган 
управљања и броји најмање три члана (предсједник и два 
члана), који не смију бити из реда запослених.
 Управни одбор именује и разрјешава Скупштина 
Града Бијељина на приједлог Градоначелника, након 
проведеног поступка јавне конкуренције.
 Састав Управног одбора ЈУ СКУД „Семберија“ 
Бијељина утврђује Оснивач својом одлуком. Мандат 
Управног одбора траје 4 године, с тим што чланови могу 
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бити разријешени дужности и прије истека мандата у 
случајевима прописаним овом одлуком.

Члан 10.
 Управни одбор има сљедећа права и дужности:
 - разматра мјесечне извјештаје о раду и планове 
рада и активности у том периоду,
 - доноси Статут и друга општа акта у складу за 
Законом,
 - разматра и одлучује о пословању установа и доноси 
појединачне одлуке о инвестицијама чија укупна вриједност 
прелази износ средстава из надлежности директора,
 - разматра и усваја Извјештај о финансијском 
пословању и завршни рачун,
 - разматра и усваја годишње Планове и програме 
рада Друштва, 
 - разматра и доноси коначне одлуке у вези за 
жалбама радника на спроведене дисциплинске поступке и 
изречене дисциплинске мјере,
 - именује сталне и повремене Комисије ЈУ СКУД 
„Семберија“, 
 - разматра и усваја измјене и допуне Статута и 
других нормативних аката и правилника, 
 - разматра, оцјењује и доноси одлуке у вези са 
организацијом рада друштва са аспекта развојне политике 
и општих циљева,
 - разматра и доноси коначне одлуке по приговорима 
радника,
 - доприноси својим активностима подизању 
општих радних резултата рада и 
 - обавља и друге послове у складу за Законом.

Члан 11.
 Критеријуми за именовање чланова Управног 
одбора су сљедећи:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

Члан 12.
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног 
одбора су сљедећи:
 - истек мандата на који су именовани,
 - неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком,
 - неоправдани изостанак за узастопно 3 сједнице,
 - оставка већине чланова Управног одбора,
 - нередовно одржавање сједница Управног одбора.

 ДИРЕКТОР ЈУ СКУД „СЕМБЕРИЈА“

Члан 13.
 Директор ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина је орган 
пословођења, а именује га оснивач Град Бијељина својим 
Рјешењем и са мандатом прописаним Законом.
 Директор за свој рад и резултате одговоран је 
Управном одбору и оснивачу.

 Разрјешење директора врши се на начин и поступак 
као и за његово именовање.
                                              

Члан 14.
 Директор има сљедећа права и дужности:
 - непосредно руководи процесом рада и 
организације друштва као Јавне установе,
 - утврђује приједлоге програма и планова 
рада и доставља их Управном одбору на разматрање и 
верификацију,
 - заступа и представља Установу пред свим 
институцијама у Граду, Републици Српској, Србији и шире,
 - овјерава својим потписом сва правна акта, 
уговоре, као и сва финансијска  документа и рачуне,
 - утврђује потребу за радницима, сагласно 
систематизацији послова и радних задатака у установи, 
расписује огласе – конкурсе и одлучује о њима,
 - доноси појединачна рјешења о распоређивању 
радника на послове и радне задатке, радном времену, 
годишњим одморима и појединачним задацима у вези са 
извршењем програмских задатака,
 - разматра и одлучује о појединачним правима 
радника,
 - покреће дисциплинске поступке за изрицање 
мјера престанка радног односа,
 - изриче новчане казне за непоштовање радно-
технолошке дисциплине, 
 - именује одговорно лице у области противпожарне 
заштите и у другима областима у складу са Законом,
 - предлаже основе и смјернице финансијског 
развоја и пословања и стара се о њиховој реализацији у 
складу са утврђеним коначним одлукама,
 - прати измјене и допуне Закона и предлаже 
усавршавање нормативних аката друштва са Законом,
 - судјелује у раду органа управљања и стручних 
органа и успоставља посебан степен корелације међу њима 
и захтјевима оснивача, 
 - обавља и друге послове који законом нису 
стављени у надлежност других органа управљања у ЈУ СКУД 
„Семберија“.

Члан 15.
 Критеријуми за именовање директора су сљедећи:
 - висока стручна спрема (VII степен),
 - посебно стручно знање из дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада.

Члан 16.
 Директора разрјешава Скупштина Града у сљедећим 
случајевима:
 - истек мандата на који је именован,
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од 
стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком.

 VII ОПШТИ АКТИ ЈУ СКУД „СЕМБЕРИЈА“
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Члан 17.
 Општи акти ЈУ СКУД „Семберија“ су: Статут, 
Правилник и друга општа акта.
 Статут је општи акт ЈУ СКУД „Семберија“, којим се 
ближе одређује дјелокруг рада и унутрашња организација 
друштва, надлежност органа, заступање и представљање, 
права, обавезе и одговорност запослених, начин организовања 
послова и друга питања од значаја за рад ЈУ СКУД „Семберија“.

 VIII ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И 
ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 18.
 У складу са Статутом, обављање појединих стручних 
послова из своје надлежности, ЈУ СКУД „Семберија“ може 
повјерити другим правним и физичким лицима, уз сагласност 
Оснивача.

 IX   ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА 
РАД ЈУ СКУД „СЕМБЕРИЈА“

Члан 19.
 У складу са Законом и овом Одлуком оснивач путем 
својих органа даје сагласност на Статут ЈУ СКУД „Семберија“, 
именује и разрјешава директора и чланове Управног одбора, 
даје сагласност на годишњи Програм рада и Финансијски 
план и разматра и усваја годишњи Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун.
 Надзор над законитошћу рада и пословања ЈУ СКУД 
„Семберија“ врши надлежни одбор управе, у складу са Законом 
и актима оснивача.
 ЈУ СКУД „Семберија“ обезбјеђује реализацију Плана 
и програма рада, као и реализацију осталих планова и аката 
Града из области друштвене дјелатности.
                                                            

Члан 20.
 Директор ЈУ СКУД „Семберија“ поднијеће надлежном 
регистрационом суду приједлог за упис промјена података у 
регистарском улошку ове установе, у складу са овом Одлуком.

Члан 21.
 Надлежни орган ЈУ СКУД „Семберија“ ће у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладити одредбе 
Статута са овом Одлуком.

Члан 22.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељинa 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број:4/97), Одлука о 
измјенама Одлуке о оснивању Српског културно-умјетничког 
друштва „Семберија“ Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина, број: 31/07 и 26/09).

Члан 23.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-118/13                                                         
Бијељина,                                                     
Датум, 1. новембар 2013. године

 На основу члана 12. Закона о систему јавних служби 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 
i 118/05), члана 43. став 4.   Закона о здравственој заштитити 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 106/09),  члана 
38. став 2. тачка ч) Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 8/13) и члана 17. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор, именовања и разрјешења органа у јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 15/13), 
Скупштина Града Бијељина на својој 12. сједници одржаној 
дана 1. новембра 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА 

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Дома здравља Бијељина 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 5/94, 5/96, 19/08 
и 23/10) - (у даљем тексту: Одлука) члан 10. мијења се и гласи:
 ‘’Органи Дома здравља Бијељина су директор и 
управни одбор.’’

Члан 2.
 После члана 11. Одлуке додају се чланови  11а., 11б.и 
11в.  који  гласе: 

„Члан 11а.
 Директора Дома здравља Бијељина на основу 
претходно проведеног поступка јавне конкуренције 
и приједлога Комисије за избор и именовање, именује 
Скупштина Града.
 Мандат директора траје четири године, и по истеку 
мандата може бити поново именован у складу са процедуром 
и критеријумима предвиђеним овом Одлуком. 
 Директор може бити разрјешен дужности и прије 
истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком.
 Директор и запослени у Дому здравља Бијељина не 
могу бити чланови Управног одбора.’’ 

„Члан 11б.
 Кандидат за именовање директора Дома здравља 
Бијељина поред услова прописаних Законом, мора испуњавати 
и посебне критеријуме и услове, и то:
 - висока стручна спрема (VII степен), медицински 
или стоматолошки факултет,
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави Дом здравља,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада.’’

„Члан 11в.
 Директора Дома здравља Бијељина разрјешава 
Скупштина Града у следећим случајевима:
 - истек мандата, 
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада  Дома 
здравља Бијељина од стране Скупштине Града,
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 - пословање  Дома здравља Бијељина са финансијским 
губитком.’’

Члан 3.
 Члан 12. Одлуке мијења се и гласи:
 ‘’Управни одбор Дома здравља Бијељина има пет 
чланова, које на основу претходно проведеног поступка 
јавне конкуренције и приједлога Градоначелника именује 
Скупштина Града.
 Мандат чланова Управног одбора Дома здравља 
Бијељина траје четири године, с тим да могу бити разрјешени 
дужности и прије истека мандата у случајевима прописаним 
овом Одлуком.’’
 

Члан 4.
 После члана 13. Одлуке додају  се чланови 13а. и 13б.  
који гласе:

„Члан 13а. 
 Кандидат за члана Управног одбора Дома здравља 
Бијељина поред услова прописаних Законом, мора испуњавати 
и посебне критеријуме и услове, и то:
 - висока стручна спрема (VII степен),
 - познавање проблематике у дјелатности којом се бави 
Дом здравља,
 - познавање садржаја и начина рада органа управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.’’

„Члан 13б.
 ‘’Критеријуми за разрјешење чланова Управног 
одбора су следећи:
 - истек мандата на који су именовани,
 - неусвајање Извјештаја о раду Дома здравља Бијељина 
и Програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање Дома здравља Бијељина са финансијским 
губитком,
 - неоправдан изостанак са узастопно 3 сједнице,
 - оставка већине чланова Управног одбора Дома 
здравља Бијељина,
 - нередовно одржавање сједницаУуправног одбора 
Дома здравља Бијељина.’’

Члан 5.
 Ступањем на снагу Одлуке Дом здравља Бијељина 
дужан је да усклади Статут и друга општа акта Дома здравља 
Бијељина са одребама ове Одлуке

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-120/13     
Бијељина,     
Датум, 1. новембар 2013. године        
 

 На основу члана 12. Закона о систему јавних служби 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 i 

118/05), члана 43. став 1.   Закона о здравственој заштитити, 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 106/09), члана 
10. Закона о апотекарској дјелатности (‘’службени гласник 
Републике Српске’’, број: 119/08, члана 38. став 2. тачка ч) 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 8/13) и члана 17. Одлуке о утврђивању критеријума за 
избор, именовања и разрјешења органа у јавним предузећима 
и установама чији је оснивач Скупштина Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број 15/13), Скупштина 
Града Бијељина на својој 12. сједници одржаној дана 1. 
новембра 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ЈЗУ АПОТЕКА  ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ 
Бијељина (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 5/94, 
5/96, 12/08 и 10/10) - (У даљем тексту: Одлука) послије члана 
11. додају се чланови 11а., 11б. и 11в. који гласе:

„Члан 11а.
 Директора ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина на 
основу претходно проведеног поступка јавне конкуренције 
и приједлога Комисије за избор и именовање, именује 
Скупштина Града.
 Мандат директора траје четири године и по истеку 
мандата може бити поново именован у складу са процедуром 
и критеријумима предвиђеним овом Одлуком. 
 Директор може бити разријешен дужности и прије 
истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком.
 Директор и запослени у ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ 
Бијељина не могу бити чланови Управног одбора.’’

„Члан 11б.
 Кандидат за именовање директора ЈЗУ Апотека 
‘’Семберија’’ Бијељина поред услова прописаних Законом, 
мора испуњавати и посебне критеријуме и услове, и то:
 - висока стручна спрема (VII степен), магистар 
фармације, 
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави апотека,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада.’’

„Члан 11в.
 Директора ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина 
разрјешава Скупштина Града у следећим случајевима:
 - истек мандата, 
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада  ЈЗУ 
Апотеке ‘’Семберија’’ Бијељина од стране Скупштине Града,
 - пословање  ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина са 
финансијским губитком.’’

Члан 2.
 Члан 12. Одлуке мијења се и гласи:
 ‘’Управни одбор ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина 
има три члан, које на основу претходно проведеног поступка 
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јавне конкуренције и приједлога градоначленика именује 
Скупштина Града.
 Мандат чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека 
‘’Семберија’’ Бијељина траје четири године, с тим да могу 
бити разрјешени дужности и прије истека мандата у 
случајевима прописаним овом Одлуком.’’

Члан 3.
 Послије члана 12. Одлуке додају  се чланови 12а. и 
12б.  који гласе:

„Члан 12а. 
 Кандидат за члана Управног одбора ЈЗУ Апотека 
‘’Семберија’’ Бијељина поред услова прописаних Законом, 
мора испуњавати и посебне критеријуме и услове, и то:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави апотека,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.’’

„Члан 12б.
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног 
одбора су следећи:
 - истек мандата на који су именовани,
 - неусвајање Извјештаја о раду ЈЗУ Апотека 
‘’Семберија’’ Бијељина и Програма рада од стране 
Скупштине Града,
 - пословање ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина са 
финансијским губитком,
 - неоправдан изостанак са узастопно 3 сједнице,
 - оставка већине чланова Управног одбора ЈЗУ 
Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина,
 - нередовно одржавање сједницаУуправног одбора 
ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина.’’

Члан 4.
 Досадашњи чланови 15., 16., 17., 18. и 19. постају 
чланови 14., 15., 16., 17. и 18.

Члан 5.
 Ступањем на снагу Одлуке ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ 
Бијељина дужна је да усклади Статут и друга општа акта ЈЗУ 
Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина са одребама ове Одлуке

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-121/13                              
Бијељина,      
Датум, 1. новембар 2013. године        

 На основу члана 30. став 1. тачка 25. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3. Закона о Граду 
Бијељина („Службени гласник Републике Српске“, број: 
70/12) а у скалду са чланом 52. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04), члана 38. 
став 2. Тачка ч) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 17. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор, именовања и разрјешевања органа у 
јавнм предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
15/13), Скупштина Града Бијељина на својој 12. сједници 
одржаној дана 1. новембра 2013. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Воде“ 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
6/98, 6/05, 27/11 и 11/13) ријеч „општина“ замјењују се ријечју 
„град“, у одговарајућем падежу.

Члан 2.
 После члана 6. Одлуке  додају се нови чланови 6а. и 
6б.  који гласе:

„Члан 6а.
 За члана Надзорног одбора се може изабрати 
кандидат који испуњава сљедеће услове: 
 1) Општи услови : 
 - да је држављанин Б и Х,
 - да је старији од 18 година,
 - да није отпуштан из државне службе по основу 
дисциплинских мјера, на било којем нивоу власти у БиХ или 
ентитету у периоду од три (3) године прије дана објављивања 
конкурса,
 - да није осуђиван за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у Надзорном одбору,
 - да се против њега не води кривични поступак,
 - да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ 
(Да није подигнута оптужница за ратне злочине).
 2) Посебни услови за кандидате:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави предузеће,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
    - доказани резултати рада на ранијим пословима.”

„Члан 6б.
 Мандат предсједника и чланова Надзорног одбора 
може престати:
 - истеком мандата на који су именовани,
 - неусвајањем Извјештаја о раду Јавног предузећа и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање предузећа са финансијским губитком,
 - оставком већине чланова Надзорног одбора,
 - неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице,
 - нередовно одржавање сједница Надзорног одбор,
 - смрћу или губитком пословне способности.”

Члан 3.
 После члана 8. Одлуке додају се нови чланови 8а. и 
8б.  који гласе:

„Члан 8а.
 За директора предузећа може се именовати лице које 
испуњавања сљедеће услове: 

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

„Члан 8б.
 Директору Јавног предузећа престаје функција:
 - истеком мандата на који је именован,
 - на лични захтјев - оставком, 
 - неусвајање Извјештаја о раду Јавног предузећа и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
 - ако предузеће послује са финансијским губитком,
 - наступање неке од сметњи за обављање функције 
директора предузећа,
 - смрћу или губитком пословне способости. ”
          

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 
 
 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-122/13     
Бијељина,                              
Датум, 1. новембар 2013. године 

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

О   Д   Л   У   К   У
О  СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ  НА  НЕПОКРЕТНОСТИ – 
K.Ч  БРОЈ  4246/2, К.Ч. БРОЈ 4246/7  И  ДИЈЕЛА  К.Ч.  

БРОЈ  4246/1, СВЕ  К.О. БИЈЕЉИНА  2

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

 - к.ч.  број  4246/2  зв. Грмић у  нарави  њива  1  класе 
површине 5113 м2 ,
 - к.ч.  број  4246/7  зв. Грмић у  нарави  њива  1  класе 
површине 2611 м2 ,
 уписане   у  зк.  уложак  број 13476, к.о. Бијељина 2  
на  којима  је   млдб. Мурадбеговић Емина  Харис    уписан    
са  сусвојином  са  дијелом  од  ¼ , а  Мурадбеговић Изудина  
Џенана  са  сусвојином  са  дијелом  од  3/4  и  Листу  
непокретности   број 6769, к.о. Бијељина 2  на  којима  је  
као  сукорисник  уписан млдб. Мурадбеговић Емина  Харис      
са  дијелом  од  ¼   и   Мурадбеговић Изудина  Џенана  са    
дијелом  од  3/4 и
 - дио  к.ч.  број 4246/1  зв. „Грмић“ у  нарави  
некатегорисани  пут  укупне  површине  203 м2  од  које  
површине  се  купује  сувласнички  дио млдб. Мурадбеговић 
Емина  Хариса  који  износи  1/12  и  сувласнички  дио  
Мурадбеговић Изудина  Џенане  који  износи 3/12,  што  
укупно  износи   67,6  м2,  
 уписана   у  зк.  уложак  број 4072, к.о. Бијељина 2  
на  којој  је   млдб. Мурадбеговић Емина  Харис    уписан    са  
сусвојином  са  дијелом  од  1/12 ,   Мурадбеговић Изудина  
Џенана  са  сусвојином  са  дијелом  од  3/12, Мурадбеговић 
(Мустафе) Есад  са  сусвојином  са  дијелом 4/12  и Сараџић 
(Мустафе)Асија  са  сусвојином  са  дијелом 4/12  и  Листу  
непокретности   број 4296, к.о. Бијељина 2  на  којој   су   
као  сукорисници  уписани  Мурадбеговић Емина  Харис 
са  дијелом  од  1/12,   Мурадбеговић Изудина  Џенана  са    
дијелом  од  3/12, Мурадбеговић (Мустафе) Есад  са  дијелом 
4/12 и Сараџић (Мустафе)Асија  са  дијелом 4/12.
 Рјешењем  Центра  за  социјални  рад Одјељења  
– Одјела  за  здраство  и  остале  услуге  Владе  Брчко 
дистрикта БиХ  број УП-1-34-006085/13 од 9.10.2013. 
године Мурадбеговић Џенани  као  законском  старатељу  
млдб. Мурадбеговић Емина  Хариса  одобрена  је  продаја  
предметних  непокретности.
 Према  Изводу  из  регулационог  плана „Галац“ 
(„Службени  гласник општине  Бијељина“, број: 29/08) 
парцела  означена  као  к.ч.  број 4246/2  у  површини  од 
4000 м2  улази  у  грађевинске  парцеле  на  којима  је  могућа  
градња  и  то  намјене  спорта  и  рекреације, уз  обавезу  
израде  урбанистичког  пројекта, док  преостали  дио  у  
површини  од  око 1112 м2  као  и  дио  к.ч.  број 4246/1  
површине 67 м2  улазе  у  планиране  саобраћајнице. Парцела  
означена  као  к.ч.  број 4246/7  површине  2511 м2  улази  у  
дио  забрањене  градње  (заштита  изворишта).
 Непокретности  из  става 1. ове  Одлуке купују  
се  ради  проширења  капацитета  постојећег  комплакса  
стадиона  Радник   као  и  привођења  намјени  рег. плана  
који  се  односи  на  дио  саобраћајница.

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. став 1. ове 
Одлуке реализоваће се Уговором о куповини  уз  накнаду 
од 15,00 КМ/м2, што  за  површину  од 7.791,6 м2 износи   
116.874,00 КМ  Према  налазу ЈП „Дирекција  за  изградњу  
и  развој  града“ Бијељина  број I-617/13  од 03.09.2013. 
године,  предметно  земљиште  има  намјену  спорта  и  
рекреације  уз  обавезу  израде  урбанистичког  пројекта   и  
то  вјероватно  за  помоћна  игралишта.Град  Бијељина  у  
оквиру  РП „Кнез  Иво  од  Семберије“  продаје  земљиште  
исте  намјене (спортски  терени)  по  почетној  цијени  од 
15,00 КМ. За  земљиште  гдје  је  забрањена  градња  и  које  
улази  у  заштитну  зону  изворишта    једини  начин  да  се  
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цијена  одреди  је  просјечна  цијена  уређења  земљишта  у  
оквиру рег. плана  или  Урбанистичког  плана  Бијељина.
 Комисија  за  промет непокретности   
Административне  службе  Града  Бијељина  дала  је  
Мишљење  број 02-477-10/13  дана  03.09.2013. године  да  
се  именованима  може  понудити  куповина  предметних  
непокретности  по  цијени  од 15,00 КМ/м2.

Члан 3.
 На  некретнини  из члана 1. ове  Одлуке , у  јавним  
евиденцијама непокретности    које  се  воде  код  РГУ  ПЈ  
Бијељина извршиће  се  упис  права  коришћења   и   права  
својине  у  корист  града  Бијељина са  дијелом 1/1 на  к.ч.  
број  4246/2 и 4246/7, к.о. Бијељина 2, а  на  к.ч.  број 4246/1  
Град  Бијељина  ће  се  уписати  као  сукорисник  и  сувласник  
са  дијелом   од  4/12.

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: 01-022-125/13                                                         
Бијељина,                                                             
Датум, 1. новембар 2013. године                                                                 

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

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА У УЛИЦИ НУШИЋЕВА  БИЈЕЉИНА  
УДРУЖЕЊУ ОБОЉЕЛИХ ОД МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ  

РЕГИЈЕ „СЕМБЕРИЈА-МАЈЕВИЦА-ПОСАВИНА“ 
СА СЈЕДИШТЕМ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком додјељује се на коришћење пословни 
простор у Улици Нушићева  на којем је општина Бијељина 
уписана са правом својине са дијелом 1/1, Удружењу 
обољелих од мултипле склерозе регије „Семберија-
Мајевица-Посавина“ Бијељина.
 Пословни простор који се додјељује  на  коришћење 
без накнаде означен је  као к.ч. број 2432/41 у нарави 
пословни простор у привреди, површине 18 м2,  уписан у 
Лист непокретности-препис број 7029/12  к.о. Бијељина 1 и 

Земљишнокњижни извадак бр. 15391 к.о. Бијељина 1.
 Простор који се даје на коришћење састоји се од 
једне просторије површине 18 м2.
 

Члан 2.
 Додјела на коришћење пословног простора из члана 
1. ове Одлуке врши се без накнаде.
Порез на додату вриједност (ПДВ) за наведени пословни 
простор износи 39,31 КМ мјесечно, словима:  (тридесетдевет 
КМ и 31/100 КМ).
 Порез на додату вриједност у износу наведеном у 
ставу 2. овог члана плаћаће се из буџета Града Бијељина.

Члан 3.
 Пословни простор из члана 1. ове Одлуке Удружење 
обољелих од мултипле склерозе регије „Семберија-
Мајевица-Посавина“ Бијељина. ће користити за обављање 
регистроване дјелатности.
 Право коришћења предметног пословног простора 
неће се евидентирати у  катастарској и земљишнокњижној 
евиденцији.

Члан 4.
 На основу ове Одлуке са Удружењем обољелих од 
мултипле склерозе регије „Семберија-Мајевица-Посавина“ 
Бијељина  закључиће се Уговор, којим ће бити регулисана 
права и обавезе уговорних страна у вези са коришћењем 
пословног простора из члана 1. ове Одлуке.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на 
основу ове Одлуке  закључи Уговор.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-123/13                                                     
Бијељина,                     
Датум, 1. новембар 2013. године                                                  

 На основу члана 30.став 1. алинеја 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 6. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/11), члана 2. став 1. Закона о комуналној полицији 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13) и члана 38. 
став 2. тачка ж) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, 
донијела је

О Д Л У К У
 О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ 

И ДЕПОНОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Члан 1.
 У Одлуци о прикупљању, одвожењу и депоновању 
комуналног отпада („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
5/13) у члану 26. у ставу 1. послије тачке ж) додаје се нова тачка 
з) која гласи: „да се служи услугама прикупљања и одвожења 
комуналног отпада“.  
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Члан 2.
 У члану 29. у ставу 1. у тачки с) послије ријечи: „ако 
учини било коју радњу супротно одредбама члана 26. став 1. 
тачка а), б), в), г), д), ђ), е) и ж)“, додаје се „ и з), ове Одлуке“.   

Члaн 3.
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oб-
jaвљивaњa у “Службeнoм глaснику Града Биjeљинa”.

 СКУПШTИНA ГРАДА БИЈЕЉИНА

Брoj: 01-022-126/13
Биjeљинa,
Дaтум, 1. новембар 2013. гoдинe

 На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12), члана 38. став 2. тачка ав). Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 7. 
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 12.  сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 1. СИМО ЛАКЕТИЋ, разрјешава се дужности 
директора Туристичке организације општине Бијељина, 
због истека мандата. 
 2.  Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-223/13                                                                   
Бијељина,                                                                   
Датум, 1. новембар 2013. године      

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

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

ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

 1. Разрјешавају се дужности чланова Управног 
одбора Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Бијељина, због 
истека мандата, и то:

 1) ЗОРАН ДАКИЋ
 2) ДАНИЦА МОЈИЋ
 3) МИЛА МОЈИЋ

 4) СТАНОЈКА ЈАЊИЋ
 5) МИЛЕНА ЈОВИЋ

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-226/13                               
Бијељина,                         
Датум, 1. новембар 2013. године                                        

 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. алинеја ав) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13,) Скупштина Града 
Бијељина на својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 
2013. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

 1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 
Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Бијељина, именују се:

 1) МИЛЕНА САРИЋ
 2) ДАНИЦА МОЈИЋ
 3) МИЛА МОЈИЋ
 4) СТАНОЈКА ЈАЊИЋ
 5) МИЛЕНА ЈОВИЋ
 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-227/13              
Бијељина,          
Датум, 1. новембар 2013. године

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА 

 1. ДУШАНКА НОВАКОВИЋ, разрјешава се 
дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за 
културу „Семберија“ Бијељина - на лични захтјев.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р. ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-224/13                                                       
Бијељина,                                                                   
Датум, 1. новембар 2013. године   

 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 ав) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града 
Бијељина на својој 12.сједници одржаној дана 1. новембра 
2013. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. За вршиоца дужности члана Управног одбора 
Јавне установе Центар за културу “Семберија“ Бијељина, 
именује  се :
 
  - МИЛОРАД СЕКУЛИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-225/13                                                            
Бијељина,                                                                   
Датум, 1. новембар 2013. године      

 На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 74/08, 71/09 и 104/11), члана 3. 
став 2. тачка г) и члана 14. став 1. Правилника о избору и 
раду Школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 7/09 и 37/09)  и члана 38. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13), 
Скупштина Града Бијељина на својој 12. сједници одржаној 
дана 1. новембра 2013. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

 1. ЖЕЉКО МИТРОВИЋ – као представник локалне 
заједнице, разрјешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Кнез Иво од Семберије“ Бијељина

 - због неспојивости дужности

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-228/13                                                              
Бијељина,                                                                    
Датум, 1. новембар 2013. године     

 На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 74/08, 71/09 и 104/11), члана 3. став 
2. 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. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града 
Бијељина на својој 12. сједници одржаној дана 1. новембра 
2013. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРАОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

 1. За члана Школског одбора Основне школе „Кнез 
Иво од Семберије“ Бијељина, именује се:

 -  ЦВИЈЕТИНОВИЋ ГАВРО – као представник 
локалне заједнице

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-229/13                                                   
Бијељина,                                                                
Датум. 1. новембар 2013. године    

 На основу члана 38. став 2. тачка п) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
8/13) и члана 36. став 1. а у вези са чланом 58. Пословника 
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 13/12), Скупштина Града Бијељина на својој 
12. сједници одржаној дана 1. новембра           2013. године, 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО 

 1. У Рјешењу о избору Комисије за пољопривреду 
и село, број: 01-111-73/12 („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 20/12) умјесто Бакајлић Саве именује се 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р. ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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МИЛАН НАСТИЋ из Модрана.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-222/13        
Бијељина,                                                                 
Датум, 1. новембар 2013. 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 члана 36. став 1., а у вези са чланом 
61. Пословника Скупштине Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина,“ број: 13/13), Скупштина Града 
Бијељина на својој 12. сједници одржаној  дана 1. новембра 
2013. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ 

ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

 1. У Рјешењу о избору Комисије за равноправност 
полова, број: 01-111-75/12 („Службени гласник Града 
Бијељина,“ број: 20/12), умјесто Наташе Јовановић именује 
се ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-221/13                                        
Бијељина,                                  
Датум, 1. новембар 2013. године

 На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
14. 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: 15/03) и члана 38. став 2. 
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на 
својој 12.  сједници одржаној дана 1. новембра 2013. године, 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
И ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА  „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ „ БИЈЕЉИНА 

I
 У Комисију за избор директора Туристичке 
организације општине Бијељина и директора и чланова 
Управног одбора Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Бијељина 
именују се: 

 1. СРЕТЕН ВУЧКОВИЋ
 2.  ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ
 3.  ЈАСНА АБДУЛАХАГИЋ
 4.  САЊА ЈАЊИЋ
 5.  АЗЕМ АЛЕТОВИЋ

II
 Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) прегледа све пријаве које стигну у прописаном 
року, по потреби прибави додатне информације о 
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су 
ушли у ужи избор и након тога за директора Туристичке 
организације општине Бијељина  и директора Дјечијег 
вртића „Чика Јова Змај“ Бијељина достави Скупштини 
Града Бијељина Извјештај о раду, који садржи ранг 
листу кандидата и приједлог кандидата за директора на 
разматрање и доношење акта за коначно именовање, а за 
чланове Управног одбора Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ 
Бијељина достави Извјештај о свом раду Градоначелнику, 
након чега Градоначелник у складу са чланом 16. став 
6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) упућује Скупштини 
Града Бијељина приједлог кандидата за чланове Управног 
одбора Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Бијељина на 
разматрање и доношење акта за коначно именовање.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-230/13                                                      
Бијељина,                                                                    
Датум, 1. новембар 2013. годиине      

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
чланова 63., 65. и 66. Закона о предшколском васпитању 
и образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 119/08), члана 38. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 15. 
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 р а 
с п и с у ј е 

Ј А В Н И    К О Н  К У Р С
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА 

 I ДИРЕКТОРА  ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА 
ЗМАЈ“  БИЈЕЉИНА 

 II     ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ 
ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“    БИЈЕЉИНА

 У Управни одбор се именује 5 (пет) чланова, и то:

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 - 2 (два) представника оснивача,
 - 2 (два) представника стручног особља установе,
 - 1 (један) представник Савјета родитеља установе.

 III ОПИС ПОСЛОВА 

 1. Д и р е к т о р

 Директор заступа предузеће, одговара за 
законитост рада, организује и руководи процесом рада 
и пословање, предлаже основе пословне политике, 
програме рада и планове развоја, предлаже акта која 
доноси управни одбор, извршава одлуке управног одбора, 
потписује колективни уговор, доноси акт о организацији 
и систематизацији радних мјеста, одлучује о појединачним 
правима и обавезама, обавља и друге послове у складу са 
законом, општим актима и одлукама управног одбора.

 2. У п р а в н и   о д б о р

 Управни одбор доноси статут и друге опште 
акте, одлучује о пословању, разматра и усваја извјештај 
о пословању и годишњи обрачун, доноси програм рада 
и финансијски план, одлучује о коришћењу средстава у 
складу са законом, доноси пословник о раду и обавља и 
друге послове који су предвиђени законом, стаутом и актом 
о оснивању Установе.

 IV      М А Н Д А Т

 Директор и чланови Управног одбора се именују на 
период од 4 (четири) године.

 V       С Т А Т У С

           Уговором о међусобним правима и обавезама који 
директор закључује са Управним одбором утврђује се 
радно-правни статус, плата и друга примања директора по 
основу рада.
Актом о именовању чланови Управног одбора не заснивају 
радни однос.

 VI ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ ИЗ ТАЧКЕ 
I и II СУ:

 • Да су држављани БиХ – Републике Српске,
 • Да су старији од 18 година,
 • Да нису отпуштени из државне службе, на било 
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере, 
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
 • Да не служе казну изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под 
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 
појаве пред Судом.
 • Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине 
неподобним за вршење дужности.

 VII    ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 

 Посебни услови за кандидате из тачке I су:
 • висока стручна спрема (VII/1 степен) просвјетне 
струке,

 • потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави правни субјект, 
 • најмање пет година радног искуства у 
предшколском васпитању и образовању или било којем 
сегменту образовања,
 • посједовање руководних и организационих 
способности,
 • доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 • програм рада. 

 Посебни услови за кандидате из тачке II су:
 • висока (VII степен) или виша (VI степен), 
 • познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 • познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 • доказани резултати рада на ранијим пословима.

 VIII   СУКОБ ИНТЕРЕСА 

 Кандидати не могу обављати дужности нити 
активности или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса у складу са Законом о министарским, владиним 
или другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08) 
и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05).
 Кандидати не могу бити лица која су на функцији у 
политичкој странци.
 
 XI     ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву кандидати достављају доказе о 
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или 
овјереној копији:
 - биографију о кретању у служби, Увјерење о 
држављанству (не старије од шест мјесеци), личну карту, 
извод из матичне књиге рођених, изјаве о испуњавању 
општих услова из тачке VI алинеја 3. и 4., изјава о не 
постојању сукоба интереса из тачке VII, диплому. Кандидати 
за директора дужни су поред горе наведених докумената 
доставити и доказ о радном искуству у образовању и 
Програм рада. 
 Увјерење да канидат није осуђиван – кандидати 
који су рођени ван подручја Републике Српске лично 
ће доставити увјерење. За канидате рођене у Републици 
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење 
тражити службеним путем код надлежног Центра јавне 
безбједности.
 Са свим кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавијештени.

 X РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
објављивања конкурса.
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. 
 О резултатима конкурса кандидати ће бити 
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писмено обавијештени.

 Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Трг  Краља Петра I Карађорђевића број 1.
 са назнаком „Комисија за избор“.

 XI    ОБЈАВЉИВАЊЕ 

 Конкурс ће бити објављен у дневним новинама 
„ПРЕСС“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и  
„Службеном гласнику Града Бијељина“.
 Ако конкурс не буде истовремено објављен, рок 
ће се рачунати од дана објављивања у дневним новинама 
„ПРЕСС“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-219/13                                                             
Бијељина,                                                                   
Датум, 1. новембар 2013. године                                                                                          

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 
15. 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 р а с п и с у ј е

Ј А В Н И    К О Н  К У Р С
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА 

 I ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 

 II    ОПИС ПОСЛОВА 

 Директор заступа установу, организује и руководи 
процесом рада и води пословање установе, одговара за 
законитост рада установе и обавља друге послове у складу 
са законом, статутом и општим актима установе.

 III    М А Н Д А Т

 Директор из тачке I именује се на период од 4 
(четири) године.

 IV    С Т А Т У С

 Уговором о међусобним правима и обавезама који 
директор закључује са Управним одбором утврђује се радно-
правни статус, плата и друга примања директора по основу 
радa. 

 V    ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

 • Да су држављани БиХ – Републике Српске,
 • Да су старији од 18 година,
 • Да нису отпуштени из државне службе, на било 
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере, 
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
 • Да не служе казну изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под 
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 
појаве пред Судом,
 • Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине 
неподобним за вршење дужности.

 VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 

 - висока стручна спрема (VII степен) друштвеног 
смјера, 
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада.

 VII  СУКОБ ИНТЕРЕСА 
 
 Кандидати не могу обављати дужности нити 
активности или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса у складу са Законом о министарским, владиним 
или другим именовањима Републике Српске ( „ Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08) 
и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05).
 Кандидати не могу бити лица која су на функцији у 
политичкој странци.

 VIII   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву кандидати достављају доказе о 
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или 
овјереној копији:
 - биографију о кретању у служби, Увјерење о 
држављанству (не старије од шест мјесеци ), извод из 
матичне књиге рођених, личну карту, изјаве о испуњавању 
општих услова из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке VII конкурса, 
диплому, доказ о радном искуству у струци и Програм рада. 
 Увјерење да кандидат није осуђиван – кандидати 
који су рођени ван подручја Републике Српске лично ће 
доставити увјерење. За кандидате рођене у Републици 
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење 
тражити службеним путем код надлежног Центра јавне 
безбједности.
 Са свим кандидатима који уђу у ужи избор 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавијештени.

 IX   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
објављивања конкурса.
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. 
 О резултатима конкурса кандидати ће бити 
писмено обавијештени.
 Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
 са назнаком „Комисија за избор“.

 X   ОБЈАВЉИВАЊЕ 

 Конкурс ће бити објављен у дневним новинама 
„ПРЕСС“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и  
„Службеном гласнику Града Бијељина“.
 Ако конкурс не буде истовремено објављен, рок 
ће се рачунати од дана објављивања у дневним новинама 
„ПРЕСС“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-220/13                                                               
Бијељина,                                                                     
Датум,  1. новембар 2013. године                                                                                         

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Рeпублике Српске“, број: 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 1. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 13. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-16/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СКП-16/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
Изградња унутрашњих саобраћајница и дијела паркинг 
простора на новом градском гробљу са пратећим елементима  
(грађевински дио, хидро, електро и водовод) – I фаза

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 

800.000,00 КМ. Средства ће се обезбиједити из буџета Града 
за 2013. годину и то средства у износу од 430.000,00 КМ са 
буџетске ставке: ‘’Изградња комуналне инфраструктуре 
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, 
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање) 
кредит,буџет – суфинансирање’’, економски код:511 100 
и средства у износу од 370.000,00 КМ са буџетске ставке: 
‘’припремање и опремање земљишта за градско и остала 
гробља – кредит, економски код 513 100; потрошачка 
јединица: 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка

V
 Рок за реализацију предметних радова је 180 дана 
од дана увођења у посао, а најкасније до 30.06.2014.године.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-156/13      
Бијељина,                                                                                  
Датум, 29. октобар 2013. године                                    

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 
и 118/05)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 1. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,56/07, 12/09 
и 60/10) и члана 12. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број: 13/11), Градоначелник доноси:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-29 (2Лот-а)-п1 -лот 2-А/13

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга под 
шифром: СКП-29 (2Лот-а)-п1-ЛОТ 2-А/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И МАЊКА ИЗВЕДЕНИХ 
УСЛУГА  ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ И ОДРЖАВАЊА 
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЂАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  НА  
ЛОКАЛНИМ  И  НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА  НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
 АНЕКС I УГОВОРА БР. 02-404-115/13-ЛОТ2 ОД 
29.08.2013.ГОДИНЕ. 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
4.540,54 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 
2013. годину са буџетске ставке: “Средства за одржавање 
и заштиту локалних и некатегорисаних путева – зимска 
служба и комунална инфраструктура “(економски код 412 
800; потрошачка јединица 0005170).

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

V
  Услуге су изведене  у  склопу реализације  основног 
Уговора. 

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: 02-404-155/13                                          
Бијељина,              
Датум, 29. октобар 2013. године                                                        

 На основу 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 
и 118/05)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 70/12) и члана 38. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) и члана 39. Правилника јавним набавкама роба, услуга 
и радова („Слжбени гласник Општине Бијељина“, број: 
13/11),  Градоначелник  доноси:

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА БРОЈ: СКП-18/13

I
 У поступку јавне набавке путем  Отвореног поступка 
која се односи на јавну набавку радова:’’Изградња јавне 
расвјете на подручју сеоских мјесних заједница’’, достављене 

су следеће понуде:
 - Д.О.О. ‘’ЕНЕРГО СИСТЕМ’’ Брчко
 - Д.О.О. ‘’ЕЛМОНТ’’ Бијељина
 - Д.О.О.’’CONRAM’’ Брчко
 - Д.О.О. ‘’SPARK’’ Хасе
 - Д.О.О. ‘’ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ’’ Добој
 - Д.О.О. ‘’ARCADE’’ Тузла

II
 Након разматрања достављених понуда утврђено 
је да следеће понуде не испуњавају све услове предвиђене 
тендерском документацијом: 
 Понуда понуђача Д.О.О. ‘’ЕНЕРГО СИСТЕМ’’ Брчко 
не испуњава услове, јер нису доставили овјерене копије 
дипломе или радне књижице за пет КВ електричара.
 Понуда понуђача Д.О.О. ‘’ЕЛМОНТ’’ Бијељина не 
испуњава услове, јер нису доставили овјерене копије дипломе 
или радне књижице за једног КВ електричара.
 Понуда понуђача Д.О.О.’’CONRAM’’ Брчко не 
испуњава услове, јер нису доставили овјерене копије дипломе 
или радне књижице за пет КВ електричара, немају употребну 
дозволу за агрегат и немају саобраћајну дозволу за теретно 
моторно возило или трактор са уређајем за бушење јама.
 Понуда понуђача Д.О.О. ‘’SPARK’’ Хасе не испуњава 
услове, јер су доставили оштећену банкарску гаранцију, нису 
доставили увјерење од прекршајног одјељења суда, недостају 
овјерене копије дипломе или радне књижице за четири КВ 
електричара, немају уговор о извршеним пословима – само 
изјава инвеститора, немају употребну дозволу за агрегат и 
има само једно возило – достављена је само једна саобраћајна 
дозвола за теретно моторно возило.
 Понуда понуђача Д.О.О.’’ТЕЛЕФОНИЈА 
ВИДАКОВИЋ’’ Добој не испуњава услове, јер немају 
употребну дозволу за агрегат и нису доставили овјерене 
копије дипломе или радне књижице за пет КВ електричара.
 Понуда понуђача Д.О.О. ‘’ARCADE’’ Тузла не 
испуњава услове, јер недостаје лиценца за дипл.инж.
електротехнике и нису доставили овјерене копије дипломе 
или радне књижице за пет КВ електричара и употребну 
дозволу за агрегат.

III
 Обуставља се поступак јавне набавке радова у 
складу са чланом  12.став 1. тачка б) подтачка 4) Закона о 
јавним набавкама БиХ, из разлога што број примљених 
прихватљивих понуда је мањи од три и не осигурава ставрну 
конкуренцију за конкретан уговора.

IV
 Против ове одлуке понуђач има право да поднесе 
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема исте.
 Приговор се подноси писмено или усмено на 
записник код овог органа.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења, а биће 
објављена  у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-139/13           
Бијељина, 
Датум, 1. новембар 2013. године       

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 
и 118/05)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 70/12) и члана 38. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 
60/10) и члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Слжбени гласник Општине Бијељина“, 
број: 13/11),  Градоначелник  доноси:

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВА БРОЈ: СКП-19/13

I
 У поступку јавне набавке путем  Отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку радова:’’Изградња 
јавне расвјете на подручју градских мјесних заједница’’, 
достављене су следеће понуде:
 - Д.О.О. ‘’ЕНЕРГО СИСТЕМ’’ Брчко
 - Д.О.О. ‘’ЕЛМОНТ’’ Бијељина
 - Д.О.О.’’CONRAM’’ Брчко
 - Д.О.О. ‘’SPARK’’ Хасе
 - Д.О.О. ‘’ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ’’ Добој
 - Д.О.О. ‘’ARCADE’’ Тузла

II
 Након разматрања достављених понуда утврђено 
је да следеће понуде не испуњавају све услове предвиђене 
тендерском документацијом: 
Понуда понуђача Д.О.О. ‘’SPARK’’ Хасе, не испуњава услове 
јер:
 - није достављена овјерена и потписана изјаву о 
достављању лиценце о испуњавању услова за извођење 
електро радова
 - је банкарска гаранција достављена избушена 
односно оштећена
 - није достављена саобраћајна дозвола за теретно 
моторно возило или трактор са уређајем за бушење стубних 
јама нити употребне дозволе за хидрауличну дизалицу са 
корпом нити агрегат
 - није достављен доказ да посједује минимум 
специфичног искуства за исти или слични пројекат у задње 
двије године вриједности веће од 300.000,00 КМ тј. копије 
уговора са оригиналном изјавом инвеститора које садрже 
вриједност, вријеме, локацију извођења радова, пропис 
којим су радови изведени и рок окончања радова
 - није достављен доказ о регистрацији за обављање 
дјелатности која је предмет набавке у овом поступку тј. 
рјешење о упису у судски регистар са свим прилозима нити 
извод из регистра предузетника
 - нацрт уговора није овјерен печатом
 - недостаје овјерена копија дипломе или радне 
књижице за пет КВ елетричара
Понуда понуђача Д.О.О. ‘’ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ’’ 
Добој, не испуњава услове јер:
 - недостаје овјерена копија употребне дозволе за 
агрегат
 - недостаје овјерена копија дипломе или радне 
књижице за пет КВ елетричара
Понуда понуђача Д.О.О. ‘’ARCADE’’ Тузла, не испуњава 
услове јер:
 - није достављена овјерена копије лиценце за 

дипломираног инжењера електротехнике
 - недостаје употребна дозвола за агрегат
 - недостаје овјерена копија дипломе или радне 
књижице за пет КВ елетричара
Понуда понуђача Д.О.О.’’CONRAM’’ Брчко, не испуњава 
услове јер:
 - недостаје овјерена копија дипломе или радне 
књижице за пет КВ елетричара
Понуда понуђача Д.О.О. ‘’ЕЛМОНТ’’ Бијељина
 - недостаје овјерена копија дипломе или радне 
књижице за једног КВ елетричара
Понуда понуђача Д.О.О. ‘’ЕНЕРГО СИСТЕМ’’ Брчко
 - недостаје овјерена копија дипломе или радне 
књижице за пет КВ елетричара

III
 Обуставља се поступак јавне набавке радова у 
складу са чланом  12.став 1. тачка б) подтачка 4) Закона о 
јавним набавкама БиХ, из разлога што број примљених 
прихватљивих понуда је мањи од три и не осигурава ставрну 
конкуренцију за конкретан уговора.

IV
 Против ове одлуке понуђач има право да поднесе 
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема исте.
 Приговор се подноси писмено или усмено на 
записник код овог органа.

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

Број: 02-404-140/13         
Бијељина, 
Датум, 1. новембар 2013. године             

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12), 
члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 38. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 
08/06, 70/06,12/09 и 60/10) и члана 39. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Слжбени гласник 
Општине Бијељина“, број: 13/11),  Градоначелник  доноси:

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

у поступку јавне набавке СКП-н-74-п1/11

I
 У поступку јавне набавке радова: ‘’Набавка теретног 
моторног возила за прикупљање отпада – капацитет 9 тона’’, 
која је спроведена путем поновљеног отвореног поступка, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 - Д.О.О. ‘’МИПЕКС АУТО РС, Бања Лука
 - Д.О.О. ‘’ЕУРОМОДУС’’ Лакташи
  - Д.О.О. ‘’ЛИВ – С’’, Високо

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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II
 Након увида у достављене понуде Комисија је 
утврдила да једино понуда понуђача Д.О.О. ‘’Мипекс 
ауто РС’’, Бања Лука испуњавава све услове предвиђене 
тендерском документацијом, а како је у Рјешењу Канцеларије 
за разматрање жалби Сарајево број: УП2-01-07.1-1420-
9/13 од 09.10.2013.године наведено да су понуде понуђача 
Д.О.О.’’ЛИВ-С’’ Високо и Д.О.О. ‘’ЕУРОМОДУС’’ Лакташи 
неприхватљиве и да их уговорни орган одбаци, стекли су се 
услови за обуставу поступка.

III
 Обуставља се поступак јавне набавке радова у 
складу са чланом  12.став 1. тачка б) подтачка 4) Закона о 
јавним набавкама БиХ, из разлога што број примљених 
прихватљивих понуда је мањи од три и не осигурава ставрну 
конкуренцију за конкретан уговора

IV
 Против ове одлуке понуђач има право да поднесе 
писмени приговор у року од пет дана од дана пријема исте.
 Приговор се подноси писмено или усмено на 
записник код овог органа.

V
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења, а биће 
објављена  у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-83/12         
Бијељина, 
Датум, 1. новембар 2013. године         

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА ПО ОСНОВУ 
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 
(ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У 
БИЈЕЉИНИ)

ОДЛУКА О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА ПО ОСНОВУ 
ГАРАНЦИЈЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 
(ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ ПРЕМА 
НОВОМ ГРАДСКОМ ГРОБЉУ)

ОДЛУКА О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА ПО ОСНОВУ 
СВЕОБУХВАТНЕ, НЕОПОЗИВЕ ГАРАНЦИЈЕ 
ЗА ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ 
ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ 
ДЕФИЦИТА ПО ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ 
ИЗВЈЕШТАЈУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
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