
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 28. мај 2018. године  БРОЈ 12 / 2018

 На основу члана 31. став 1.тачка з. а у вези са чланом 
35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12 , 52/14, 
103/15 и 15/16),  члана 39. став 2. тачка  3. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16) и члана 39. став 2. тачка 3.  Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број : 9/17), Скупштина 
Града  Бијељина на својој 18. сједници одржаној дана 24. маја 
2018. године,  донијела је 

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА - 

РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
 У члану 1. у Одлуци о  буџету Града Бијељина за 
2018. годину (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
27/17) уводе се измјене:

 укупна буџетска средства .......... 54.120.445,00  КМ
 
 за одређене намјене .................... 52.622.727,00  КМ
 издаци за отплату обавеза ........... 1.457.718,00  КМ
 из 2017.године
 буџетска резерва ............................... 40.000,00  КМ

Члан 2.
 Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс  буџета  Града 
Бијељина за 2018. годину.

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

Број: 01-022-39/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.годину 
урађен је у складу са  чланом 6.став 1. и чланом 35. Закона о 
буџетском систему Републике Српске  („Службени гласник 
Републике Српске, број: 121/12 , 52/14,103/15 и 15/16 ) .
Одјељење за финансије је вршило анализу остварења 
буџетских средстава и извршења у претходном периоду, као 
и кориштење средстава по основу задужења ( дугорочно 
задужење) и утврдило потребу за израду ребаланса буџeта 
Града Бијељина за 2018.годину.У априлу мјесецу дозначена 
су средства по основу трансфера за суфинансирање градње 
школе „Вук Караџић“ које је требало укључити у план.

 Основни разлози за потребу израде Ребаланса су  
средства по основу кредитног задужења  која се распоређују 
у складу са Одлуком о кредитном задужењу на издатке 
(капитални пројекти-инфраструктура,  за ОРИО пројекат, 
као и инвестиције у школске и спортске објекте).Такође, 
ребалансом се планира покриће буџетског дефицита у 
износу од 1.457.718,00 КМ
 
Приходи и примици у  Ребалансу буџета за 2018.годину

 Укупна буџетска средства у Ребалансу буџета Града 
Бијељина за 2018.годину износе 54.120.445,00 КМ за 14 % 
више у односу на планирани буџет који је усвојен у децембру 
2017.године . Порески  приходи износе 31.411.702,00 КМ, 
а непорески 11.604.445,00 КМ . У буџетским средствима 
су планирана и средства по основу кредитног задужења у 
износу од 5.000.000,00 КМ, као и примици по основу продаје 
имовине и поврата ПДВ-а, као и дозначена средства по 
основу трансфера у износу од 600.000,00 КМ.
 Порески приходи  планирани у износу од  
31.411.702,00 КМ,  а највеће учешће има приход по основу  
ПДВ-а који је планиран у износу од 23.462.602,00 КМ .
 Трансфери јединицама локалних заједница 
( за социјалну заштиту су планирани у износу од 
1.624.116,00,трансфер Пољопривредној школи по основу 
премије ).Примици од продаје су планирани у износу од за 
продају која је извјесна у 2018.години ( плаћање у ратама по 
Уговору, као и нова продаја локалитет индустријска зона).
 У складу са планираним средствима су планирани 
и буџетски издаци.

Расходи и издаци за ребаланс 2018.године

 Планирани издаци износе 54.120.445,00 КМ. Текући 
трошкови су планирани у износу  од  34.383.015,00 КМ, а 
капитални у износу од 10.917.233,00  КМ.
Текући издаци  обухватају : трошкове за лична примања, 
расходе материјала и услуга, камате и  текуће помоћи-
грантове непрофитним организацијама и појединцима, 
социјалну заштиту.
 Капитални издаци  износе 10.917.233,00 КМ, а односе 
се на: комуналну инфраструктуру, инвестиције у образовању, 
набавку земљишта и експропријацију  ,набавку опреме, 
градња Центра за социјални рад, обавезе по основу уплата 
за ПДВ за ОРИО пројекат канализациони систем ( који по 
уговору се враћа) који се евидентирају  као остали издаци. 
 Укупна буџетска потрошња износи 54.120.445,00 
KM   и приказана је у складу са Правилником о форми и 
садржају буџета, као и по економској,организационој и 
функционалној класификацији. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА  ЗА  2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Прилог1.

Економски 
код Опис Буџет за  2018. 

годину
Ребаланс Буџета за 

2018. годину
1 2 3 4

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 43.538.202,00 44.895.263,00
710000 Порески приходи 31.317.702,00 31.411.702,00

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 3.000,00 3.000,00
712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00
713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности 5.107.100,00 5.117.100,00
714000 Порези на имовину 2.720.000,00 2.754.000,00
715000 Порези на промет производа и услуга 15.000,00 55.000,00
716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 23.462.602,00 23.462.602,00
719000 Остали порески приходи 10.000,00 20.000,00

720000 Непорески приходи 10.345.000,00 11.604.445,00

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 1.055.000,00 1.323.545,00

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 9.035.000,00 10.025.900,00
723000 Новчане казне 30.000,00 35.000,00

728000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 0,00 0,00

729000 Остали непорески приходи 225.000,00 220.000,00
730000 Грантови 255.000,00 255.000,00

731000 Грантови 255.000,00 255.000,00
780000 Трансфери између или унутар јединица власти 1.620.500,00 1.624.116,00

787000 Трансфери између различитих јединица власти 1.620.500,00 1.624.116,00
788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 34.345.273,00 34.383.015,00
410000 Текући расходи 34.005.273,00 34.053.015,00

411000 Расходи за лична примања запослених 14.297.940,00 14.287.340,00
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 8.519.866,00 8.400.591,00
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 1.112.467,00 1.315.108,00
414000 Субвенције 0,00 100.000,00
415000 Грантови 5.121.000,00 5.029.565,00

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова 4.614.000,00 4.551.035,00

417000 Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 
социјалног осигурања 0,00 0,00

418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција 
размјене између или унутар јединица власти 0,00 0,00

419000 Расходи по судским рјешењима 340.000,00 369.376,00
480000 Трансфери између и унутар јединица власти 290.000,00 290.000,00

487000 Трансфери између различитих јединица власти 290.000,00 290.000,00
488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00

* * * * Буџетска резерва 50.000,00 40.000,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 9.192.929,00 10.512.248,00
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)  -3.698.415,00 -9.181.051,00

810000 I Примици за нефинансијску имовину 1.736.182,00 1.736.182,00
811000 Примици за произведену сталну имовину 762.100,00 762.100,00
812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 580.132,00 580.132,00

814000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених 
пословања 0,00 0,00

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00

816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 393.950,00 393.950,00

880000 II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00

881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 5.434.597,00 10.917.233,00
511000 Издаци за произведену сталну имовину 5.053.347,00 10.550.783,00
512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 170.000,00 160.000,00
514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00

1
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Ребаланс Буџета Града Бијељина за 2018.годину –општи 
дио

 Буџет Града Бијељина за 2018.годину је усвојен 
у децембру 2017.године у износу од  47.140.384,00 
КМ.Планирани порески приходи износили су 
31.411.702,00 КМ, непорески 11.604.445,00 КМ. 
Ребалансом се утврђују средства у износу од 54.120.445,00 
КМ, и увећање је за износ кредитног задужења  и увећања 
по основу накнаде као и дозначених средстава за наставак 
градње школе „Вук Караџић“.Грантови су планирани 
у износу од  255.000,00КМ , а трансфери ( по основу 
дознака за социјалну заштиту) су планирани у износу од 
1.585.000,00 КМ и 35.500,00 за премије  и за вртић 3.616.
Примици за нефинансијску имовину су планирани у 
износу од  1.736.182,00КМ.
 Нето задуживање у 2018.години је планирано у 
износу од 5.000.000,00.
 Буџетска средства су распоређена и трошиће се 
за буџетске расходе,издатке. Буџетски расходи обухватају 
: рекуће расходе ( расходе за лична примања, расходе 
по основу коришћења роба и услуга, за финансијске 
трошкове,текуће и капиталне помоћи-грантове,дознаке 

на име социјалне помоћи) и издатке за:  нефинансијску 
имовину и отплату  по основу задужења.

Економски 
код Опис Буџет за  2018. 

годину
Ребаланс Буџета за 

2018. годину
1 2 3 4
515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 211.250,00 206.450,00
518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0,00 0,00

580000 IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00

581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 5.494.514,00 1.331.197,00
Економски 

код Опис Буџет за  2018. 
годину

Ребаланс Буџета за 
2018. годину

1 2 3 4
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -5.494.514,00 -1.331.197,00
Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)  0,00 0,00

910000 I Примици од финансијске имовине 0,00 0,00
911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00

918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00

610000 II Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00
611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00

618000 Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти 0,00 0,00

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -6.070.810,00 -1.070.810,00
920000 I Примици од задуживања 0,00 5.000.000,00

921000 Примици од задуживања 0,00 5.000.000,00
928000 Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти 0,00 0,00

620000 II Издаци за отплату дугова 6.070.810,00 6.070.810,00
621000 Издаци за отплату дугова 6.070.810,00 6.070.810,00
628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти 0,00 0,00

З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 576.296,00 -860.387,00
930000 I Остали примици 1.866.000,00 1.889.000,00

931000 Остали примици 1.736.000,00 1.738.000,00
938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 130.000,00 151.000,00

630000 II Остали издаци 1.289.704,00 2.749.387,00
631000 Остали издаци 1.159.704,00 2.598.387,00
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 130.000,00 151.000,00

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА   0,00 600.000,00

Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0,00 0,00
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РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски 
код О п и с Буџет за 2018. 

годину
Ребаланс Буџета  за 

2018. годину
1 2 3 4

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 43.538.202,00 44.895.263,00
710000 П о р е с к и   п р и х о д и 31.317.702,00 31.411.702,00
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 3.000,00 3.000,00

711100 Порези на доходак 3.000,00 3.000,00
711200 Порези на добит правних лица 0,00 0,00
711300 Порези на приходе капиталних добитака 0,00 0,00

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00
712100 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00

713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 5.107.100,00 5.117.100,00
713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 5.107.100,00 5.117.100,00

714000 Порези на имовину 2.720.000,00 2.754.000,00
714100 Порези на имовину 2.685.000,00 2.735.000,00
714200 Порези на насљеђе и поклоне 10.000,00 6.000,00
714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 25.000,00 13.000,00
714900 Остали порези на имовину 0,00 0,00

715000 Порези на промет производа и услуга 15.000,00 55.000,00
715100 Порези на промет производа 10.000,00 50.000,00
715200 Порези на промет услуга 5.000,00 5.000,00
715300 Акцизе 0,00 0,00

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00
716100 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 23.462.602,00 23.462.602,00
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 23.462.602,00 23.462.602,00

719000 Остали порески приходи 10.000,00 20.000,00
719100 Остали порески приходи 10.000,00 20.000,00

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 10.345.000,00 11.604.445,00

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 1.055.000,00 1.323.545,00

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 0,00 0,00
721200 Приходи од закупа и ренте 1.047.000,00 1.318.545,00
721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 8.000,00 5.000,00
721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата 0,00 0,00
721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 0,00 0,00

721600 Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности 0,00 0,00

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 9.035.000,00 10.025.900,00
722100 Административне накнаде и таксе 986.000,00 986.000,00
722200 Судске накнаде и таксе 0,00 0,00
722300 Комуналне накнаде и таксе 2.054.800,00 2.091.800,00
722400 Накнаде по разним основама 4.734.200,00 5.747.700,00
722500 Приходи од пружања јавних услуга 1.260.000,00 1.200.400,00

723000 Новчане казне 30.000,00 35.000,00
723100 Новчане казне 30.000,00 35.000,00

728000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене 
између или унутар јединица власти 0,00 0,00

728100 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим 
јединицама власти 0,00 0,00

728200 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте 
јединице власти 0,00 0,00

729000 Остали непорески приходи 225.000,00 220.000,00
729100 Остали непорески приходи 225.000,00 220.000,00

730000 Г р а н т о в и 255.000,00 255.000,00
731000 Грантови 255.000,00 255.000,00

731100 Грантови из иностранства 0,00 0,00
731200 Грантови из земље 255.000,00 255.000,00

780000 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 1.620.500,00 1.624.116,00
787000 Трансфери између различитих јединица власти 1.620.500,00 1.624.116,00

787100 Трансфери од државе 0,00 0,00
787200 Трансфери од ентитета 1.620.500,00 1.624.116,00
787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе 0,00 0,00
787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања 0,00 0,00
787900 Трансфери од осталих јединица власти 0,00 0,00

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00
788100 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00

5
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 Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.годину 
- Буџетски приходи и примици за нефинансијску 
имовину за 2018.годину дају приказ планираних 
пореских,  непореских прихода,грантова,трансфера и 
примитака за нефинансијску имовину.
 Порески приходи су планирани уизносу од 
31.411.702,00 КМ, а састоје се од прихода по основу : 
ПДВ-а, пореза на лична примања, пореза по основу 
непокретности и остали порези.
 У пореским приходима највеће учешће имају 
приходи  по основу ПДВ-а и исти су планирани у износу од 
23.462.602,00 КМ.Порези на лична примања су планирани 
у износу од  5.117.100,00КМ, а од непокретности 
планирано је 2.754.000,00 КМ.
 Непорески приходи су планирани у износу од 
11.604.445,00 КМ. Ови приходи обухватају групу прихода: 
721-729.
 Група прихода 721 обухвата  приходе од камата 
на новчана средства на банковним рачунима,приходи 
по основу закупа и ренте.Приходи групе 722 су 
приходи од пружања јавних услуга, таксе, накнада 
уређења земљишта, претварања пољопривредног у 
непољопривредно земљиште,водопривредних накнада, 
накнада противпожарне заштите ( накнада које се 
евидентирају,реализују по посебним прописима).
Приходи општинских органа 722521 и 722591 су властити 
приходи који се  остварују активношћу органа  или 
обављањем дјелатности  корисника.
 Приходи по основу такси су приходи по основу 
административних и комуналних такси које се наплаћују 
у складу са Одлуком о административним и комуналним 

таксама.Административне таксе су планиране у износу 
од 986.000,00 КМ, а комуналне у износу од 2.091.800,00 
КМ.Највеће учешће у комуналним таксама имају 
комуналне таксе на фирму .Приходи по основу накнада 
за уређење и  коришћење грађевинског земљишта износе 
3.763.000,00КМ.
 Остали општински приходи су планирани 
у износу од 220.000,00 КМ и односе се на учешћа на 
тендеру,поравнања и других прихода.
 Текуће и капиталне помоћи правних и физичких 
лица су планиране у износу од 255.000,00 КМ,  трансфери 
су планирани у износу од 1.620.500,00 КМ, а дозначавају се 
од стране Министарства здравља и социјалне заштите за 
пројекте и активности у области социјалне и здравствене 
заштите у складу са Законом о социјалној заштити.
 Примици од продаје имовине су планирани 
у износу од  1.330.132,00 КМ, а по основу залиха ( 
Пољопривредна и Медицинска школа и Центар за 
културу) у износу од 393.950,00 КМ.

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.736.182,00 1.736.182,00
810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 1.736.182,00 1.736.182,00
811000 Примици за произведену сталну имовину 762.100,00 762.100,00

811100 Примици за зграде и објекте 750.000,00 750.000,00
811200 Примици за постројења и опрему 0,00 0,00
811300 Примици за биолошку имовину 12.100,00 12.100,00
811400 Примици за инвестициону имовину 0,00 0,00
811900 Примици за осталу произведену имовину 0,00 0,00

812000 Примици за драгоцјености 0,00 0,00
812100 Примици за драгоцјености 0,00 0,00

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 580.132,00 580.132,00
813100 Примици за земљиште 580.132,00 580.132,00
813200 Примици за подземна и површинска налазишта 0,00 0,00
813300 Примици за остала природна добра 0,00 0,00
813900 Примици за осталу непроизведену имовину 0,00 0,00

814000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених 
пословања 0,00 0,00

814100 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених 
пословања 0,00 0,00

815000 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00
815100 Примици за стратешке залихе 0,00 0,00

816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и сл. 393.950,00 393.950,00

816100 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 393.950,00 393.950,00

880000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з 
м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 0,00 0,00

881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00

881100 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти 0,00 0,00

881200 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 0,00 0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 45.274.384,00 46.631.445,00
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РЕБАЛАНС БУЏЕТА  ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економс
ки 

код
О п и с Буџет  за 2018. 

годину
Ребаланс Буџета за 

2018. годину

1 2 3 4
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 34.345.273,00 34.383.015,00
410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 34.005.273,00 34.053.015,00
411000 Расходи за лична примања запослених 14.297.940,00 14.287.340,00

411100 Расходи за бруто плате запослених 11.213.085,00 11.356.885,00
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу 2.700.040,00 2.529.840,00
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 263.815,00 272.815,00
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 121.000,00 127.800,00

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 8.519.866,00 8.400.591,00
412100 Расходи по основу закупа 25.847,00 28.147,00
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних ус 1.457.191,00 1.426.421,00
412300 Расходи за режијски материјал 249.264,00 237.600,00
412400 Расходи за материјал за посебне намјене 278.122,00 270.172,00
412500 Расходи за текуће одржавање 1.245.248,00 1.293.120,00
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 168.333,00 164.548,00
412700 Расходи за стручне услуге 540.189,00 589.670,00
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 2.635.000,00 2.555.060,00
412900 Остали некласификовани расходи 1.920.672,00 1.835.853,00

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 1.112.467,00 1.315.108,00
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности 167.677,00 167.677,00
413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата 0,00 0,00
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 876.790,00 1.043.790,00
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства 0,00 0,00
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова 0,00 0,00
413800 Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активн 0,00 0,00
413900 Расходи по основу затезних камата 68.000,00 103.641,00

414000 Субвенције 0,00 100.000,00
414100 Субвенције 0,00 100.000,00

415000 Грантови 5.121.000,00 5.029.565,00
415100 Грантови у иностранство 0,00 0,00
415200 Грантови у земљи 5.121.000,00 5.029.565,00

416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и  градова 4.614.000,00 4.551.035,00

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 4.123.000,00 4.030.035,00

416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 491.000,00 521.000,00

417000 Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 
социјалног осигурања 0,00 0,00

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања 0,00 0,00
417200 Дознаке по основу здравственог осигурања 0,00 0,00
417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености 0,00 0,00
417400 Дознаке по основу дјечије заштите 0,00 0,00

418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција 
размјене између или унутар јединица власти 0,00 0,00

418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти 0,00 0,00
418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти 0,00 0,00
418300 Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте 0,00 0,00
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти 0,00 0,00

419000 Расходи по судским рјешењима 340.000,00 369.376,00
419100 Расходи по судским рјешењима 340.000,00 369.376,00

480000 Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц а  в л а с т и 290.000,00 290.000,00
487000 Трансфери између различитих јединица власти 290.000,00 290.000,00

487100 Трансфери држави 0,00 0,00
487200 Трансфери ентитету 0,00 0,00
487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00 0,00
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 290.000,00 290.000,00
487900 Трансфери осталим јединицама власти 0,00 0,00

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00
488100 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00

**** Буџетска резерва 50.000,00 40.000,00
**** Буџетска резерва 50.000,00 40.000,00
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 Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.годину - 
Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 
2018.годину 
 Буџетом Града Бијељина за 2018.годину су 
планирани расходи и  издаци за нефинансијску 
имовину у износу од 39.779.870,00, а  Ребалансом износе 
45.300.518,00 КМ.
 Буџетски расходи се састоје од текућих расхода и 
издатака за нефинансијску имовину.Текући расходи  су 
планирани у износу од 34.383.285,00 КМ, а односе се на : 
расходе за лична примања, расходе по основу коришћења 
роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски 
трошкови,субвенције,грантови , дознаке на име социјалне 

заштите и буџетску резерву. 
 Издаци за нефинансијску имовину ( група 51) 
износе 10.917.233,00 КМ, а финансирају се из средстава 
буџета, грантова по основу суфинансирања,трансфера 
и кредита.У оквиру ових издатака су  издаци по основу 
изградње, реконструкције ,инвестиционог одржавања, 
набавке опреме, израда просторних планова.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.434.597,00 10.917.233,00
510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 5.434.597,00 10.917.233,00
511000 Издаци за произведену сталну имовину 5.053.347,00 10.550.783,00

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 3.765.000,00 8.962.380,00
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 232.821,00 567.191,00
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 719.526,00 695.712,00
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00 0,00
511500 Издаци за биолошку имовину 36.000,00 35.500,00
511600 Издаци за инвестициону имовину 0,00 0,00
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 300.000,00 290.000,00

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00
512100 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 170.000,00 160.000,00
513100 Издаци за прибављање земљишта 140.000,00 130.000,00
513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта 0,00 0,00
513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00 0,00
513400 Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта 0,00 0,00
513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 0,00 0,00
513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара 30.000,00 30.000,00
513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 0,00 0,00

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00
514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00
515100 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 211.250,00 206.450,00
516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 211.250,00 206.450,00

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0,00 0,00
518100 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0,00 0,00

580000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с к а ц и ј а   и з м е 
ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 0,00 0,00

581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица вл 0,00 0,00
581100 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти 0,00 0,00

581200 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 0,00 0,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 39.779.870,00 45.300.248,00
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Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.годину-Рачун 
финансирања
 Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.годину 
поред буџетских прихода,примитака за нефинансијску 
имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску 
имовину укључује и рачун финансирања  у оквиру ког 
су приказани нето ефекти примитака и издатака  од 
финансијске имовине , задуживања и отплате дугова.
 Примици обухватају групу  921- задуживање.

 Примици по основу задуживања су планирани у 
2018.години у износу од 5 милиона конвертибилних марака. 
Издаци по основу отплате дугова су планирани у износу од 
6.070.810,00 КМ, а односе се на исплату по основу отплате за 
обвезнице и по основу кредита, и за измирење обавеза по 
основу буџетског дефицита, планирана су средства у износу 
од 1.457.718,00 КМ.
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РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ  КЛАСИФИКАЦИЈИ

 Расходи по функционалној класификацији су 
расходи : за опште јавне услуге, економски послови,заштита 
животне средине, стамбени и заједнички послови, 
здравство, култура,образовање и социјална заштита.
 Опште јавне услуге износе 15.025.773,00 КМ и чине 
27 % буџетских расхода.Ова група расхода обухвата расходе 
(личну потрошњу, материјалне трошкове) Градске управе и  
Скупштине и друге јавне расходе.
 Економски послови износе 3.929.986,00 КМ, и 
обухватају трошкове по основу : камата, подстицаја развоја 
пољопривредне производње, малих и средњих предузећа.
Учешће ових издатака у укупној буџетској потрошњи 
износи 7  %.
 Заштита животне средине  има оквир потрошње 
у износу од  1.668.716,00 КМ, а обухвата трошкове: 
дезинсекције, дератизације, азила, заштиту од штетних 
утицаја,противградну заштиту, јавну хигијену и др
 Група расхода “ стамбени и заједнички послови” који износе 
8.183.154,00 КМ. Ова група расхода  обухвата расходе: локалне 
путеве, одржавање каналске инфраструктуре,стамбено 
збрињавање и комуналну инфраструктуру. Ови издаци 
учествују са  15 % у буџетској потрошњи.
 Здравство обухвата финансирање здравствене 
заштите- примарне здравствене заштите, помоћи за 

здравствене амбуланте- породична медицина. Средства за 
ову намјену су планирана у износу од  405.000,00 КМ.
 Средства за културу, рекреацију имају оквир 
потрошње у износу од 3.405.853,00 КМ, што представља 5 
% потрошње.У овим трошковима садржани су трошкови: 
културе  (институције културе), као и трошкови корисника 
гранта из  области културе.
 Средства социјалне и дјечије заштите су планирана 
у износу од 5.816.615,00 КМ и средства су планирана 
за финансирање : Центра за социјални рад, социјалне 
заштите,дјечије заштите, помоћи борачкој категорији 
становништва и др.
 Средства за образовање имају планиран оквир 
потрошње у износу од 4.498.569,00 КМ или 8% укупне 
буџетске потрошње. Потрошња овог сектора се односи на 
материјалне трошкове средњих школа ( потрошња кроз 
потрошачке јединице- средње школе), интервенције у 
образовању, материјалне помоћи у образовању, инвестиције 
у образовању,предшколско образовање и др.
 Сви показатељи , табеларни преглед по економској, 
организационој и функционалној класификацији, те 
образложење расхода по потрошачким јединицама указују 
да је потрошња планирана у износу од 54.120.445,00 КМ и у 
поређењу са првим планом има повећање од  око 14 %.
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31.317.702,00
31.411.702,00

31.411.702,00
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41.662.702,00

43.016.147,00
43.016.147,00
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34.345.273,00
34.383.015,00

34.383.015,00
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5.434.597,00
10.917.233,00

10.917.233,00
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777.850,00
751.285,00

751.285,00
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 2018.
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41
 

679.000,00
721.500,00

721.500,00
411

411200
 

 
 

4.000,00
4.000,00

4.000,00

51
 

0,00
0,00

0,00
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41
 

4.000,00
3.860,00

3.860,00
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12.199.767,00
12.317.582,00

12.317.582,00
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6.070.810,00
6.070.810,00

6.070.810,00

41
 

540.656,00
560.516,00

560.516,00
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2.264.750,00
2.252.610,00

2.252.610,00

51
 

30.000,00
30.000,00

30.000,00

41
 

4.000,00
3.860,00

3.860,00

51
 

300.000,00
290.000,00

290.000,00
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41
3.724.000,00

3.713.720,00
3.713.720,00

51
3.105.000,00

7.012.380,00
7.012.380,00
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353.250,00
364.675,00

364.675,00

51
 

100.000,00
98.400,00

98.400,00
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41
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835.000,00
2.351.000,00

2.351.000,00



Број 12 - Страна 31Службени гласник Града Бијељина28. мај 2018.

41
 

41.500,00
40.060,00

40.060,00
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904.732,00
865.592,00

865.592,00
411200

 
20.000,00

19.000,00
19.000,00

162

51
 

245.000,00
337.000,00

337.000,00
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20.000,00
19.000,00

19.000,00

51
 

530.000,00
528.000,00

528.000,00
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1.023.600,00
1.017.580,00

1.017.580,00

51
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4.312.000,00
4.312.000,00

4.312.000,00
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8.000,00
8.000,00

8.000,00
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41
 

74.500,00
71.996,00

71.996,00
411200

 
2.500,00

2.000,00
2.000,00

51
 

55.000,00
54.000,00

54.000,00
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253.000,00
251.210,00

251.210,00

51
 

3.000,00
2.000,00

2.000,00
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84.700,00
81.830,00

81.830,00
266

411200
 

 
8.000,00

8.000,00

51
 

5.000,00
5.000,00

5.000,00
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101.100,00
103.072,00

103.072,00

51
 

4.000,00
3.500,00

3.500,00
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363.000,00
358.470,00

358.470,00

51
 

156.300,00
154.370,00

154.370,00
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41
 

145.466,00
149.048,00

149.048,00
411

13.549,00
13.549,00

307
 

-
13.549,00

13.549,00

51
 

12.951,00
11.237,00

11.237,00
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26.988,00
26.049,00

26.049,00

51
 

2.346,00
2.346,00

2.346,00
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53.335,00
60.331,00

60.331,00

51
 

3.000,00
0,00

0,00
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156.785,00
155.743,00

155.743,00
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684.444,00
692.904,00

692.904,00
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315.350,00
313.450,00

313.450,00

51
 

0,00
0,00

0,00
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41
 

224.500,00
264.141,00

264.141,00
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92
0,00

5.000.000,00
0,00

0,00
5.000.000,00
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7.818.999,73
8.636.373,59

8.134.500,54
9.793.141,14

34.383.015,00
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1.238.046,85
1.924.844,75

5.135.809,47
2.618.531,93

10.917.233,00
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41
165.945,00

158.730,00
187.590,00

209.235,00
721.500,00

411200
4.000,00

13
4.000,00
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41
 

463,20
1.544,00

2.856,40
2.856,40

41
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1.177.000,00
1.872.033,10

1.177.000,00
1.844.776,90

6.070.810,00
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114.198,68
109.233,52

129.094,16
143.989,64

496.516,00
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518.100,30
495.574,20

585.678,60
653.256,90

2.252.610,00
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705.606,80
1.002.704,40

1.114.116,00
891.292,80

3.713.720,00
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72.935,00
91.168,75

109.402,50
91.168,75

364.675,00
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726.577,95
795.775,85

1.072.567,45
864.973,75

3.459.895,00
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1.602,40
4.406,60

20.030,00
14.021,00

40.060,00
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865.592,00
411000

 
4.560,00

4.370,00
4.940,00

5.130,00
19.000,00

164

51
 

337.000,00 
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19.000,00

51
 

528.000,00 
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234.043,40
244.219,20

305.274,00
234.043,40

1.017.580,00

51
 

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00



Службени гласник Града БијељинаБрој 12 - Страна 78 28. мај 2018.

41
 

1.078.000,00
1.207.360,00

1.164.240,00
862.400,00

4.312.000,00
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363.822,16
379.935,32

336.795,84
322.762,68

1.403.316,00
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4.000,00
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17.999,00
16.559,08

18.718,96
18.718,96

71.996,00
411200

 
500,00

460,00
520,00

520,00
2.000,00

247

51
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57.778,30
62.802,50

65.314,60
65.314,60

251.210,00

51
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18.820,90
18.002,60

21.275,80
23.730,70

81.830,00
411200

 
 

1.840,00
1.760,00

2.080,00
2.320,00

8.000,00
279

411200
8.000,00
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1.050,00
665,00

910,00
875,00

3.500,00
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82.448,10
78.863,40

93.202,20
103.956,30

358.470,00

51
 

29.755,10
28.461,40

33.636,20
37.517,30

129.370,00
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41
 

34.281,04
32.790,56

38.752,48
43.223,92

149.048,00

51
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41
 

5.991,27
5.730,78

6.772,74
7.554,21

26.049,00

51
 

539,58
516,12

609,96
680,34

2.346,00
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41
 

13.876,13
13.272,82

15.686,06
17.495,99

60.331,00

51
 

0,00



Службени гласник Града БијељинаБрој 12 - Страна 90 28. мај 2018.

41
 

35.820,89
34.263,46

40.493,18
45.165,47

155.743,00
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41
 

157.527,92
154.278,88

180.155,04
200.942,16

692.904,00
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51
 

12.190,00
13.780,00

15.370,00
53.000,00
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41
 

72.093,50
68.959,00

81.497,00
90.900,50

313.450,00

51
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61
 

60.752,43
58.111,02

68.676,66
76.600,89

264.141,00
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 уз Одлуку о Ребалансу  буџета Града Бијељина за 
2018.годину
                                                                      

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

 Правни основ за измјене и допуне Одлуке о буџету 
Града Бијељина садржан је у члану 35. Закона о буџетском 
систему ( “ Службени гласник Републике Српске”   
број:121/12 , 52/14,103/15 и 15/16 ).

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА  ЗА    2018.ГОДИНУ 

 Чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему 
регулисано је да  ако током фискалне године дође до смањења 
или повећање буџетских средстава, односно повећања 
или смањења издатака , као и потребе за новим издацима 
и појаве нових извора,уравнотежење буџета спроводи се 
путем ребаланса буџета. Одјељење за финансије је вршило 
анализу остварења буџетских средстава и извршења у 
протеклом периоду, као и обавезу за реализацију Одлуке о 
кредитном задужењу, те предлаже израду Ребаланса буџета 
.Основни разлози за потребу израде Ребаланса су кредитно 
задужење ( дугорочно 5.000.000,00 КМ и распоређивање 
средстава на издатке  утврђене Одлуком Скупштине 
Града Бијељина број:01-022-113/17од 15.12.2017.године, и 
планирање измирења буџетског дефицита по финансијском 
извјештају за 2017.годину.

ПРИХОДИ

 Табеларни преглед прихода по економској 
класификацији указује да су приходи (изворни-порески 
и непорески)  планирани  Ребалансом у износу од 
43.016.147,00 КМ .
 У укупним буџетским средствима  порески 
приходи износе 31.411.702,00 КМ, непорески 11.604.445,00 
КМ, текуће и капиталне помоћи 255.000,00 КМ. 
 У пореским приходима  који чине 58  % укупних 
средстава највеће учешће има приход по основу  ПДВ-а и 
исти је планиран у износу од 23.462.602,00 КМ. 
 Приходи по основу  пореза на лична примања 
су  планирани у износу од 5.117.100,00 КМ, и на нивоу су 
првобитно планираних средстава.
 Порез на непокретности су планирани у износу од 
2.754.000,00 КМ.
 Непорески приходи су планирани у износу од 
11.604.445,00  и у поређењу са првим планом средства 
су  повећани ( на основу остварења прихода по основу 
уређења грађевинског земљишта, ренте и накнаде по 
основу претварања пољопривредног у непољопривредно 
земљиште). 
 Ову групу прихода чине : приходи по основу такси, 
накнада, приходи по основу камата, властити приходи и 
остали општински приходи.
 Приходи по основу такси су  планирани у износу 
од 3.077.800,00 КМ, а на бази остварења за три мјесеца и 
пројекције остварења до краја године. Административне 
таксе су планиране у износу од 986.000,00 КМ .Наплата 
ове врсте прихода се врши у складу са Одлуком о 

административним таксама.Комуналне таксе су планиране 
у износу од 2.091.800,00 КМ. 
 Накнаде за уређење и кориштење грађевинског 
земљишта су планиране у износу од 3.763.000,00 КМ. 
Приходи по основу накнада за уређење и кориштење 
градског грађевинског земљишта се наплаћују  у складу са 
Одлуком о  грађевинском земљишту, а висина накнада се 
утврђује Рјешењем о издавању урбанистичке сагласности.
Увећање ове врсте прихода је засновано на остварењу 
накнаде ( приход у априлу 1.000.000),у складу са усвојеним 
новим урбанистичким планом.
                Приходи по основу  камата на депонована  новчана 
средства су планирана у износу од 5.000,00 КМ, а на бази 
уговора са банкама и процјене остварења до краја године. 
Средства по основу накнада – претварање пољопривредног 
земљишта у непољопривредно су планирана у износу од  
310.000,00 КМ на основу остварења за 3 мјесеца ( 207.000). 
Средства противпожарне заштите су планирана у износу 
од 500.000,00 КМ и користе се за материјално техничко 
опремање ватрогасних јединица.
 Властити приходи су планирани у износу од 
1.200.400,00 КМ, а односе се на приходе потрошачких 
јединица и органа управе . 
 Капиталне помоћи су планиране у износу од 
225.000,00 КМ , а односе се на средства - учешће грађана 
по основу суфинансирања  комуналне инфраструктуре  и 
помоћи за повратак .
 Трансфери по основу социјалне заштите су 
планирани у износу од 1.585.000,00 КМ, и трансфер по 
основу премија Пољопривредној школи и трансфер 
Дјечијем вртићу у износу од 3.616,00. Средства планирана 
у износу од  54.120.445,00 КМ, ће се користити за буџетску 
потрошњу- издатке.

РАСХОДИ

 Планирани расходи- буџетски издаци ребалансом 
износе 54.120.445,00 КМ.Буџетске издатке чине буџетски 
расходи и остали одливи из буџета.Буџетски издаци су: 
текући издаци за бруто плате и накнаде,издаци за робу и 
услуге, помоћи физичким лицима, помоћи организацијама, 
капиталне помоћи појединцима  и организацијама и 
капитални издаци. Капитални издаци су издаци за набавку 
сталних средстава, инвестиције у образовању и комуналну 
инфраструктуру.
 Текући издаци износе 64 % потрошње, а обухватају: 
издатке за лична примања, материјалне трошкове, текуће 
одржавање, услуге, текуће и капиталне помоћи.Ова група 
издатака има  незнатно повећање у односу на  планирана 
средства првим планом.
 Расходи по основу коришћења роба и услуга 
су планирани у износу од 8.400.591,00 КМ и обухватају 
издатке по основу : услуга , набавке материјала, текућег 
одржавања, комуналних услуга, уговорених услуга, 
расходе  за бруто накнаде одборницима, надзорном одбору, 
комисијама, накнаде за послове ван радног времена,стручне 
услуге,трошкове платног промета и др.                                                           
 Расходи финансирања –камате су планирани 
у износу од 1.315.108,00 КМ , за камате на обвезнице 
и кредитно задужење, и интеркаларне камате за ново 
задужење у износу од 167.000,00 КМ..
 За текуће и капиталне  помоћи  непрофитним 
субјектима планирана су средства у износу од 5.029.565,00 КМ. 
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 Дознаке на име социјалне заштите и помоћи су 
планиране у износу од  4.569.000,00 КМ.
Отплата по основу задужења ( кредит и обвезнице) је 
планирана у износу од 6.070.810,00 КМ.
 Капитални издаци су планирани у износу од 
10.917.233,00 КМ, а финансирају се из : буџетских средстава, 
суфинансирања, трансфера и кредита  . Ова група 
издатака се односи на комуналну инфраструктуру ( путна, 
водоводна, електро , канализација) инвестиције у објекте   ( 
Центар за социјални рад, инвестиције у образовању, спорта, 
културе,реконструкцију објеката у власништву градске 
управе и набавку опреме за Градску управу.

БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ –Организациона класификација
 Детаљан приказ буџетских расхода планираних 
ребалансом буџета за 2018.годину у оквиру фонда 01 дат је  
у оквиру табеларног приказа.
                                                              
РАСХОДИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА

 1. Потрошачка јединица “ Скупштина Града” има 
буџетски оквир у износу од 751.285,00 КМ. Трошкови се 
односе на : накнаде за рад одборника , трошкове сједница, 
обиљежавање значајних  датума, репрезентацију и 
финансирање рада градске изборне комисије.
 Средства за рад одборника ( плате, дневнице 
за вјенчања, рад Надзорног одбора и рад комисија) су 
планирана у износу од  303.000,00 КМ. Средств за 
“обиљежавање значајних датума”  су планирана у износу од 
60.635,00 KM, а за обиљежавање : Новогодишњих празника, 
Славе општине, 24.септембар, и других датума у мјесним 
заједницама.Средства за рад Градске изборне комисије су 
планирана за  исплате  плата члановима комисије у складу 
са Одлуком Скупштине о накнадама , за рад бирачких 
одбора за провођење избора у мјесним заједницама и 
материјалне трошкове комисије .Остали непоменути 
расходи су планирани у складу са захтјевом и трошковником 
Централне изборне комисије.

 2. Потрошачка јединица “ Кабинет Градоначелника” 
има оквир у износу од 721.500,00 КМ , а средства су планирана 
за : путне трошкове, трошкове репрезентације  материјалне 
трошкове мјесних заједница, трошкове услуга ,текуће 
помоћи појединцима и текуће помоћи мјесним заједницама. 
Средства за материјалне трошкове мјесних заједница су 
планирана у износу од 111.500,00 КМ, а за : трошкове 
енергије, комуналне услуге,трошкове закупа и набавку 
материјала за потребе мјесних заједница.Трошкови услуга 
се односе на трошкове информисања- односи са јавношћу, 
афирмацију и суфинансирање уз донаторска средства као 
и за активности из области ЛЕР-а. Трошкови интерне и 
екстерне репрезентације су планирани у износу од  35.000,00 
КМ Средства за путне трошкове у износу од  3.000,00 КМ 
су планирана за дневнице за службена путовања .Текуће 
помоћи мјесним заједницама су планиране у износу од 
38.000,00 КМ и дозначавају се у складу са захтјевима мјесних 
заједница и властитим приходима мјесних заједница.
Ванредне помоћи у износу од 43.000,00 КМ се дозначавају 
појединцима за тешку материјалну ситуацију,лијечење у 
складу са утврђеним критеријима.

 3.Буџетска резерва је планирана у износу од 
40.000,00 КМ, за непланиране издатке, недовољно планиране 

у складу са Законом о буџетском систему и користиће се у 
складу са Одлуком о кориштењу средстава буџетске резерве.

 4. Одјељење за општу управу има оквир потрошње 
у износу од 3.860,00 КМ, за трошкове репрезентације. 

 5. Комунална полиција има оквир потрошње у 
износу од 7.720,00 КМ.

 6. Потрошачка јединица “ Одјељење  за 
финансије” има буџетски оквир у износу од 18.575.392,00 
КМ, а потрошња се односи на : исплату личних  примања 
запослених у Градској управи, лична примања запослених 
у ватрогасним јединицама које су у саставу управе, и 
Скупштини са порезима и доприносима, средства за 
уговорене услуге, допринос за запошљавање инвалидних 
лица,трошкове камате и отплате по основу  задужења, 
издатке по основу излазног ПДВ-а , као и за уплату пореза 
на непокретности у власништву општине.
  Средства планирана за бруто плате износе 
8.298.000,00КМ, а план средстава  и обрачун је заснован 
на броју запослених у Градској управи са запосленим 
у територијалној ватрогасној јединици  уз примјену 
коефицијената утврђених колективним уговором ( нови 
грански колективни уговор) и оквир није мијењан у односу 
на први план за 2018.годину.                                              
 Накнаде ( накнада за топли оброк, накнада за 
долазак на посао и повратак са посла као и накнаде по 
колективном уговору -гранском) имају оквир у износу од 
2.143.781,00 КМ (бруто износ)  . Из планираних средстава за 
накнаде (90.000,00), врше се исплате по колективном уговору, 
као и отпремнине, исплате по члану 37. за лијечење,случај 
смрти и сл.                                                     
 На основу планираних нето накнада планирани су 
порези и доприноси као и накнаде за бенефицирани радни 
стаж,  увећани радни стаж за ватрогасце.                                                        
 Средства за камате на кредите и по основу обвезница 
су планирана у износу о    1.266.467,00 КМ, у складу са планом 
отплате. У планираним средствима увећање се односи на 
интеркаларне камате за ново задужење.

 6. Потрошачка јединица “Одјељење за привреду“ 
има потрошачки оквир у износу од 560.516,00 КМ, а за 
трошкове : материјала и услуга, текуће помоћи . Трошкови 
материјала и услуга се односе на : противградну заштиту, 
дезинсекцију, дератизацију, а текуће помоћи се односе на 
дознаку средстава удружењу привредника.
 За противградну заштиту , накнаду руковаоцима 
заштите, набавку средстава у складу са уговореним 
пословима  са ЈП  “ Противградна заштита”, издвајају 
се средства у износу од 82.656,00 КМ.Из ових средстава 
обезбјеђује се противградна заштита за 73.399 ха са 
24 станице. Заштита животне средине, ( дератизација, 
дезинсекција) има планирана средства  у износу од 
410.000,00 КМ.

 7. Потрошачка јединица „Одјељење за 
пољопривреду“ има оквир потрошње који износи 
2.282.610,00 КМ, и расходи се односе на трошкове материјала 
и услуга и текуће помоћи непрофитним субјектима.  
Средства за санацију и одржавање водотокова су планирана 
у износу од 319.000,00КМ.
 Средства се дозначавају ЈП “Воде” за одржавање 
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каналске мреже (примарни, секундарни и терцијарни 
канали) као и путне инфраструктуре поред канала  и 
за финансирање рада ( материјалне трошкове и лична 
примања) институције у износу од 375.000,00 КМ. Средства 
Аграрног фонда ( лична примања и материјалне трошкове) 
су планирана у износу од 355.750,00  КМ, а подстицајна 
средства за развој пољопривреде износе 1.100.000,00 КМ. 
Средства за подстицај пољопривредне производње ће се 
распоређивати према Правилнику о начину и условима 
подстицаја у пољопривредној производњи.
 
 7. Потрошачка јединица “ Одјељење за просторно 
уређење” има буџетски оквир у износу од 293.860,00 КМ, 
а средства су предвиђена  за уговорене услуге у износу од 
3.860,00 КМ и за урбанистичку регулативу ( просторне, 
регулационе планове).Средства у износу од 290.000,00 КМ 
су предвиђена за израду дугорочног програма изградње и 
уређења простора и планова.

 8. Потрошачка јединица “ Одјељење  за стамбено 
комуналне послове  и заштиту животне средине” има 
буџетски оквир у износу од 11.695.100,00 КМ  и то за 
трошкове услуга  ( текуће издатке) и капиталне расходе 
- издатке. Највеће учешће у текућим издацима имају 
трошкови комуналне потрошње, јавне расвјете, одржавања 
путне инфраструктуре.
 Трошкови комуналне потрошње  се односе на : јавну 
хигијену, одржавање зеленила, градског парка, кошење, 
кишну канализацију и др.
 Средства за ове намјене су предвиђена у износу од 
1.035.000,00 КМ.Средства за судске спорове су предвиђена 
у износу од 340.000,00 КМ. За уличну расвјету ( потрошњу, 
одржавање и кићење града) планирана су средства у износу 
од 1.105.000,00 КМ.
 Средства за одржавање локалних и некатегорисаних 
путева  су предвиђена у износу од  800.000,00 КМ за: 
хоризонталну и вертикалну сигнализацију, крпљење  
ударних рупа, насипање макадамских путева, и др.                                                             
 Комунална инфраструктура - текући издаци у 
износу од 150.000,00 КМ се финансирају из  средстава  
водопривредних накнада.
 Средства за капиталне расходе- издатке су 
планирана у износу од 7.012.380,00 КМ и финансирају 
се из средстава кредита , буџета ,трансфера и средстава 
по основу суфинансирања. Ова потрошња се односи  на 
комуналну инфраструктуру  (путну, водоводну, електро и 
канализациону мрежу,  набавку земљишта,  за вишегодишње 
засаде ,инвестиционо одржавање и изградњу грађевинских 
објеката.За ОРИО пројекат планирана су средства у износу 
од 2.769.000,00 КМ .

 9. Потрошачка јединица “Одјељење за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту” има оквир потрошње 
у износу од 463.075,00 КМ и то за трошкова материјала и 
услуга,текуће помоћи, капиталне помоћи и капиталне 
издатке. 
 Текуће помоћи појединцима планиране у износу од  
су планиране за помоћи борачкој категорији становништва 
- ППБ и РВИ ( материјална помоћ за тешку ситуацију, 
помоћи за лијечење, погребни трошкови и сл.) и помоћи 
се додјељују  у складу са критеријима. Текуће помоћи 
непрофитним организацијама планиране у износу од су 
предвиђене за финансирање рада организација ( Борачка, 

Организација заробљених,Организација цивилних жртава, 
Логораша, ратних војних инвалида) и средства су задржана 
на првобитном плану за ову намјену.
 Средства за рјешавање стамбених питања породица 
погинулих и инвалида су планирана у износу од 50.000,00 
КМ, и средства се додјељују на основу предлога Комисије и 
утврђених критерија. Средства у износу од 50.000,00 КМ су 
предвиђена  за набавку грађевинских објеката , завршетак 
градње спомен собе .

 10. Одјељење за друштвене дјелатности има 
потрошачки оквир у износу од 5.833.860,00 КМ, а за 
трошкове :  материјала и услуга,  текуће помоћи, капиталне 
помоћи и капиталне издатке. 
 Текући грантови су планирани у износу од 
2.756.000,00 КМ, а за финансирање: здравствене заштите, 
културних, спортских организација, удружења и др.
 Текуће дознаке грађанима износе, а односе се на 
финансирање по основу : стипендија,социјалног осигурања, 
помоћи социјалним категоријама и др.
 За финансирање примарне здравствене заштите ( 
обавезни вид здравствене заштите,санитетско обезбјеђење 
спортских , културних скупова, епидемиологија, хитна 
медицинска помоћ,систематски прегледи школске 
дјеце и др.), и мртвозорство предвиђена су средства у 
износу од  320.000,00 КМ. Текуће помоћи појединцима 
су предвиђене за : социјално осигурање и здравствену 
заштиту социјалне категорије становништва,подршка 
повратку након проведеног Конкурса и утврђених 
критерија, средства за стипендирање ученика и студената. 
Средства за финансирање физичкe културе су планирана 
у износу од 1.339.000,00 КМ, и односе се на финансирање 
: спорта по програму, резерву спорта и школски спорт.  
За финансирање трошкова кориштења сале је планирано 
170.000,00 КМ и средства се дозначавају Дирекцији за 
развој која газдује објектом.
 Финансирање рада политичких партија се врши у 
складу са Законом о  финансирању политичких странака и 
Одлуком. За ову намјену су планирана средства у износу од 
260.000,00КМ.

 Финансирање удружења и организација ( од општег 
интереса)  за материјалне трошкове и за пројекте износи 
230.000,00 КМ и средства се дозначавају након проведеног 
конкурса. 
 Средства за капиталне расходе- издатке у 2018.
години износе 2.351.000,00 КМ, а предвиђена су за 
финансирање : инвестиција у образовању (школа на 
Лединцима), градња штала у Пољопривредној школи, 
инвестиција у културне установе,спортске објекте  , и 
наставак градње  Центра за социјални рад , као и стамбено 
збрињавање социјалних категорија и ромских породица. 
Издаци за спортске објекте у износу од 380.000,00 су 
планирани за стадион , фискултурну салу Соколски дом. 
Капитални издаци се финансирају из средстава буџета и 
кредитних средстава. 

 11. Одјељење за инспекцијске послове у 2018.
години има оквир потрошње у износу од 40.060,00 КМ, 
а потрошња се односи на уговорене услуге : по основу 
репрезентације, инспекцијских узорака, налога инспекције 
за извршење рјешења и др.
 12. Служба заједничких послова има потрошачки 
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оквир у износу од 1.202.592,00 КМ, а за трошкове Градске 
управе и Скупштине који се односе на : трошкове материјала 
и услуга, путне трошкове и капиталне издатке.
 Материјални трошкови се односе на : набавку 
материјала, трошкове горива, енергије, комуналне услуге, 
одржавање,осигурање и услуге.                                                        
 Средства за набавку материјала су планирана 
у износу од 130.000,00КМ и предвиђена су за набавку 
: потрошног, канцеларијског материјала, материјала за 
хигијену и друго.
 Комуналне услуге планиране у износу од 195.000,00 
КМ се односе на : услуге телефона, поштанске , потрошња 
воде ,канализација и друге комуналне услуге.
 Уговорене услуге су планиране у износу од  
42.860,00 КМ, а за  : услуге, репрезентацију и остале расходе. 
За оглашавање по основу конкурса, огласа, јавних  набавки 
и друго оглашавање планирана су средства у износу од 
44.000,00 КМ.Остали расходи су планирани у износу од 
12.000,00 КМ  за : стручно образовање, усавршавање, 
семинаре, полагање стручних испита и остале расходе.
Трошкови осигурања,одржавања лиценци су планирани 
у износу од  87.000,00 КМ.За набавку горива за службена 
возила, возила возног парка гредске управе планирана су 
средства у износу од 85.000,00 КМ.
 Капитални расходи су планирани у износу од 
337.000,00 КМ, за набавку опреме и реконструкцију 
објеката ( пословног простора Градске управе, Дом војске 
адаптација) и др.
 Противпожарна заштита се односи на 
финансирање рада ватрогасних јединица, финансирање 
текућих издатака  за текуће одржавање и набавку опреме.
Средства за лична примања су планирана у Одјељењу за 
финансије, а материјални трошкови у  Служби заједничких 
послова.План средстава ове ПЈТ износи 547.000,00 КМ.За 
материјално техничко опремање планирана су срдства у 
износу од 489.000,00 КМ у складу са програмом утврђеним 
одлуком Скупштине.
 Расходи- текући  и капитални осталих буџетских 
корисника који су у систему трезора су планирани у износу 
од 9.644.297,00 КМ, а састоје се од расхода: институција 
културе које су у систему трезора, расхода средњих школа, 
социјалне и дјечије   
заштите, трошкова финансирања Туристичке организације,  
Агенције за развој малих и средњих предузећа, и Центра за 
културу „Семберија“.
 Финансирање  социјалне заштите се врши кроз 
двије потрошачке јединице и за ову намјену планирана су 
средства у износу од 5.344.580,00КМ. Од наведеног износа
за финансирање рада Центра за социјални рад предвиђена 
су средства у износу од 1.032.580,00 КМ  (за лична примања, 
материјалне трошкове ).
Финансирање социјалне заштите у складу са Законом о 
социјалној заштити се врши кроз потрошачку јединицу “ 
социјална заштита”, и за ову намјену планирана су средства 
у износу  од 4.312.000,00 КМ.
У овој потрошачкој јединици су и средства за социјално 
осигурање социјалне категорије становништва.                                                          
 За финансирање  дјечије заштите у потрошачкој 
јединици “Дјечији вртић” предвиђена су средства у износу 
од 1.441.316,00 КМ, а из средстава буџета и властитих 
средстава по основу уплата родитеља.
 Институције културе које су у систему трезора  ( 
Библиотека, Музеј, СКУД “Семберија” , Центар за културу) 

се финансирају из средстава буџета и властитих средстава 
и за ову намјену су планирана средства у износу од 
1.321.853,00 КМ.
 За финансирање материјалних трошкова средњих 
школа предвиђена су средства у износу од 955.253,00 КМ 
и финансирање се врши кроз потрошачке јединице “ 
средње школе” .
 Финансирање Туристичке организације 
(материјални трошкови и лична потрошња) има потрошачки 
оквир у износу од  315.622,00 КМ.
 Агенција за развој малих и средњих предузећа има 
потрошачки оквир у износу 265.673,00 КМ, а потрошња се 
односи на личну потрошњу и средства за подстицај  која се 
додјељују након проведеног конкурса,као и исплата затезне 
камате по Пресуди.

OДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

 На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском 
систему Републике Српске (“Службени  гласник Републике 
Српске”, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 
2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи  (“Службени 
гласник  Републике Српске”, број: 97/16) и члана 39. став 2. 
тачка 3. Статута Града Бијељина  (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина  на 18. 
сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА

БИЈЕЉИНА ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.
 У Одлуци о извршењу буџета Града Бијељина за 
2018. годину (“Службени  гласник Града Бијељина”, број: 
27/17), члан 2. мијења се и гласи:

 “Средства буџета у износу од 54.120.445,00 
КМ распоређују се за: одређене намјене у износу од 
52.622.727,00КМ,  за буџетску резерву у износу од 
40.000,00КМ”. За измирење обавеза из ранијег периода 
– 2017. године планирана су средства у износу од 
1.457.718,00 КМ.
 Обезбјеђење средстава за измирење обавеза из 2017. 
године се врши из редовних средстава и смањењем позиција.

 Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена 
са укупним буџетским  средствима.                                       
                                                      

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

Број: 01-022-40/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 
2. и 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 
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СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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2. и 6. Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 
18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Просторног плана Града 
Бијељина.

Члан 2.
 1) Граница обухвата Просторног плана на сјеверу 
иде десном обалом ријеке Саве и то низводно од запада ка 
истоку пратећи сјеверне границе катастарских општина: 
Вршани, Црњелово Горње, Црњелово Доње, Батковић, 
Остојићево, Бродац Горњи, Бродац Доњи, Велино Село 
и Балатун. Код ушћа ријеке Дрине у ријеку Саву, граница 
се ломи према југу и даље наставља лијевом обалом 
ријеке Дрине, пратећи од сјевера ка југу источне границе 
катастарских општина: Балатун, Међаши, Дворови, Попови, 
Амајлије, Јања 3, Батар - Јоховац и Главичице. Ту граница 
скреће у правцу запада и даље наставља пратећи од истока 
ка западу јужне границе катастарских општина: Главичице, 
Бјелошевац, Кацевац и Бањивца. Код к.о. Бањица, граница 
обухвата Просторног плана скреће у правцу сјевера и даље 
наставља у том правцу пратећи, од југа ка сјеверу, западне 
границе катастарских општина: Бањица, Кацевац, Ченгић, 
Модран, Сухо Поље, Загони, Горња Чађавица, Буковица 
Горња, те јужном границом к.о. Пиперци. Ту опет скреће у 
правцу сјевера и наставља даље пратећи западне границе 
катастарских општина: Пиперци, Буковица Доња, сјеверном 
границом к.о. Магнојевић Доњи до западне границе к.о. 
Вршани коју прати у правцу сјевера до ријеке Саве гдје се и 
завршава.
 2) Просторни план Града Бијељине граничи са 
територијом Брчко дистрикта БиХ на сјеверозападу, 
подручјима Општина Лопаре и Угљевик на југоистоку 
и подручјем Града Зворника на југу, као и са територијом 
Републиком Србије на истоку (ријека Дрина) и територијом 
Републике Хрватске на сјеверу (ријека Сава).
 3) Подручје Града Бијељина састоји се од 67 
насељених мјеста, распоређених у оквиру 53 катастарске 
општине, односно 68 мјесних заједница.
 4) Површина обухвата Просторног плана Града 
Бијељине износи око 734 км2.

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2038. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Просторног плана 
Града Бијељине: План је неопходно израдити у свему 
према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 
и 3/16), подзаконским актима донесеним на основу овог 
закона, те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снабдјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 

вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбиједити 
усаглашеност Просторног плана са одговарајућим планом 
вишег реда.

Члан 5.
 Рок за израду Просторног плана Града Бијељина је 
180 дана од дана потписивања уговора са носиоцем израде 
овог просторно-планског документа. 

Члан 6.
 Просторни план Града Бијељина мора садржати све 
елементе прописане чланом 31. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као и елементе 
прописане чланом 98. и 99. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13). 

Члан 7.
 1) Скупштина града Бијељине, на приједлог 
носиоца припреме, утврђује нацрт Просторног плана града 
Бијељина, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јaвни увид. 
 2) Нацрт Просторног плана Града Бијељина, биће 
стављен на јавни увид у трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид. Оглас 
мора садржати све елементе прописане чланом 47. став 4. 
Закона о уређењу простора и грађењу.
 4) Нацрт Просторног плана, излаже се на јавни увид 
у складу са одредбама члана 47. Закона о уређењу простора 
и грађењу.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени 
током јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила 
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу и 
чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе.
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих 
у току јавног увида, значајно разликује од нацрта 
документа, носилац припреме дужан је да организује 
поново јавни увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
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чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме 
утврђује приједлог Просторног плана Града Бијељина, који 
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду 
Просторног плана Града Бијељине, обезбјеђују се из буџета 
Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Просторног плана Града Бијељине, 
биће правно лице које има одговарајућу лиценцу за израду 
ове врсте докумената просторног уређења. Избор носиоца 
израде врши се у складу са прописима о јавним набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Просторног плана Града 
Бијељине је Одјељење за просторно уређење Градске управе 
Бијељина.

Члан 11.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о приступању изради Просторног плана Града 
Бијељине („Службени гласник Града Бијељина“, број: 12/16).

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

Број: 01-022-41/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 
2. и 6.  Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 
2. и 6. Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 
18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког 
плана Града Бијељина.

Члан 2.
 1) Граница обухвата Урбанистичког плана Града 
Бијељине на сјеверу од запада према истоку прати границу 
утицаја обилазнице улазећи у к.о. Љељенча и к.о. Велика 
Обарска до канала Дашница, односно до моста на каналу 
на који излази њивски пут означен као к.ч. број 1371. 
Даље граница плана обухвата сљедеће парцеле пратећи 
њихове западне катастарске границе (а то је и граница 
према к.о. Велика Обарска) и то к.ч. број 667, к.ч. број 665, 

сјеверозападну међу к.ч. број 664, 663, 648, 647, 646, 645, 
644/2 и 644/1, излази и пресијеца локални пут Црњелово-
Бијељина, код парцела к.ч. број 644/1 са југозападне стране 
пута и к.ч. број 641 са сјевероисточне стране пута. Даље 
наставља у правцу истока обухватајући сљедеће парцеле, 
а пратећи њихове сјеверне међе к.ч. број 640, 638, 636/3, 
636/2, 636/1, 635/1, 634/2, 634/1, 633 и 632 код које излази 
на локални пут Бијељина – ЛП – Батковић. У правцу југа, 
а поменутим путем, граница се спушта до парцеле к.ч. број 
501, одакле наставља у правцу истока њивским путем к.ч. 
број 1362 обухватајући сљедеће парцеле, а пратећи њхове 
сјеверозападне међе к.ч. број 501, 505, 506, 507, 508, 509, 
510 и 511 прелази њивски пут к.ч. број 1360 и наставља 
обухватајући парцеле к.ч. број 512, 513, 514, 515, 516, 518, 
519 и 520, њивски пут к.ч. број 1358 и даље обухвата к.ч. 
број 521 на чијој сјвероисточној међи излази на њивски пут 
к.ч. број 1356. Овим путем (пратећи га) наставља у правцу 
сјевера до границе са к.о. Батковић, а обухватајући парцелу 
к.ч. број 441 (Узунући). На сјвероисточној међи ове парцеле 
излази на њивски пут и наставља у правцу сјевера пратећи 
њивске путеве и обухватајући парцеле к.ч. број 434/1 и 
419 њивским путем и западним међама к.ч. број 138, 137, 
136 и 135. На сјеверној међи парцеле к.ч. број 135 скреће 
на исток пратећи њивски пут и сјеверну међу к.ч. број 135 
све до пута означеног као к.ч. број 1330, а који је наставак 
улице Семберских ратара. Мало према сјеверу прати овај 
пут до сјеверне међе к.ч. број 139, одакле скреће према 
истоку пратећи сјеверне међе и обухватајући парцеле к.ч. 
број 139, 146, 143, 144, 142, 145, 147, 149, 141/2 и 141/1 до 
западне међе парцеле к.ч. к.ч. број 101 (Гојсовац). Пење се у 
правцу сјевера западном међом ове парцеле све до њивског 
пута к.ч. број 1333. Пратећи овај њивски пут наставља у 
правцу истока обухватајући парцеле њихове сјеверне међе 
к.ч. број 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 1334, 92/1, 91/1, 
90, 89, 88, 87, 83, 81, 80, 76, 75, 70/1, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 
62, 61, 60, 59, 58 гдје долази до границе са к.о. Дворови. Са 
источне стране, граница плана, од сјевера ка југу, полази од 
сјеверне међе к.ч. број 58, обухвата парцелу к.ч. број 252, 
прелази пругу Бијељина-Шид, наставља путем к.ч. број 1348 
на југ до магистралног пута Бијељина-Београд, прелази га 
и наставља сјевероисточном међом парцеле к.ч. број 273 
(граница са к.о. Дворови) до њивског пута к.ч. број 1349. 
Наставља пратећи овај пут и обухватајући парцеле к.ч. број 
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 
и 287 гдје излази и пресијеца пут за Павловића мост. Даље 
граница иде у правцу југа пресијецајући парцеле к.ч. број 
1322/157, 1322/169, 1322/168, 1322/167, 1322/166 и 1322/156 
излази на југоисточну међу к.ч. број 1322/155 и 1322/156 
пресијеца њивски пут к.ч. број 1322/173 и дијагонално 
сијече парцелу к.ч. број 1322/1 према граници са К.О. 
Бијељина Село. У правцу југа спушта се паралелно са овом 
границом на растојању од 135,0 м на исток од границе к.о. 
све до насеља “5 језера”. Ту се граница ломи на исток идући 
паралелно са путем Бијељина-Ново Село на удаљености од 
150 м од ивице путног појаса, а до парцеле к.ч. број 1324. 
Ту скреће према југоистоку, прелази преко пута Бијељина – 
Ново Село, те се враћа на југозапад, паралелно са путем, а на 
размаку од 190 м у том правцу иде у дужини од 500м, а потом 
се спушта на југ паралелно са границом к.о. Бијељина Село, 
а на удаљености од 560 м источно од поменуте границе. 
Граница плана на југ иде до пута Бијељина-Попови, скреће 
овим путем у правцу југозапада до пута Бијељина-Амајлије. 
Овај пут на југоисток прати до парцеле к.ч. број 1269. Даље 
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граница плана обухвата парцеле к.ч. број 1288, 1271 и 1283, 
наставља југоисточним међама к.ч. број 1272, 1274, 1276, 
1277, 4102/6 и 4103 (све прати границу к.о. са Бијељина Село 
– Зубишта), к.ч. број 4117/1, 4117/2, 4120, 4121, 4123 и 4124, 
излази на њивски пут к.ч. број 5191 и прати га на запад до 
к.ч. број 4142. Даље прати сјевероисточну међу ове парцеле 
до њивског пута к.ч. број 1236, а онда иде на југ источном 
међом к.ч. број 4819, 4820/2, 4821/2, 4822/3, 4822/1, 4822/2 
и 4823/1. Скреће на југозапад југоисточном међом к.ч. број 
4823/1 до к.ч. број 1221/2 чијом се југоисточном међом 
спушта до улице Краља Твртка, прелази је и наставља 
источном међом к.ч. број 1209, до њивског пута к.ч. број 
1208 и њивског пута к.ч. број 1401 обухвата парцелу к.ч. број 
1202 и 1187, те парцеле к.ч. број 1185, 1183, 1173, 1170/12, 
1170/13, 1169, 1168/1, 1167 и 1166. Јужни дио границе на 
истоку полази од парцеле к.ч. број 1166 прати њену јужну 
међу, односно границу са к.о. Патковача. Пратећи границу 
к.о. према западу иде до парцеле к.ч. број 1060, одакле се на 
југ спушта паралелно са путем за Зворник у дужини од 400 
м и на удаљености од 200 м источно од пута. Одатле скреће 
на запад и иде паралелно са планираном трасом обилазног 
пута на растојању од 350 м од те трасе, а до парцеле к.ч. број 
1006. Даље прати југоисточне међе к.ч. број 1006, 1002, 1001, 
1000, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 967 и 968, обухвата к.ч. 
број 966 и наставља југозападним међама парцела (Барице) 
к.ч. број 965, 964, 963, 962, 961, а потом југоисточном међом 
парцеле к.ч. број 1230 до мјеста гдје се спајају канал Глоговац 
и канал Дашница (Буковача– к.о. Пучиле). Одатле граница 
прати канал Дашницу у правцу југозапада све до канала 
(Мајевички ободни канал). Прелази овај канал и наставља 
југоисточним међама к.ч. број 1510, 1511 и 1512. На западној 
страни граница плана, од југа креће од парцеле к.ч. број 
1512, прати њену југозападну међу (граница са к.о. Пухаре 
– Пучиле), те југозападну међу парцеле к.ч. број 1501, 
југоисточном и западном међом к.ч. број 1498/1 одакле на 
сјевер иде границом к.о. и западним међама к.ч. број 1497/1, 
1496/1, 1491/1, к.ч. број 1483, 1484 и 1481 и сјеврозападном 
међом к.ч. број 1472 излази на Мајевички канал. Даље у 
правцу сјевера прати Мајевички канал према магистралном 
путу Тузла-Београд. На 160м југоисточно од пута скреће 
према југоистоку пресијецајући паралелно са путем парцеле 
к.ч. број 1471 и 1469, западном међом парцеле к.ч. број 
1469 излази на магистрални пут (МП18), обухвата циглану 
“Дрина” са коповима, те поново излази на Мајевички канал. 
Одавде граница прати Мајевички канал и то од к.ч. број 1465 
и фабрике “Дрина” циглана на југу до к.ч. број 1450/03 на 
сјеверу. Одавде граница наставља југозападном међом к.ч. 
број 1444 сијече парцеле к.ч. број 1441 и 1438, затим прати 
сјеверозападну међу к.ч. број 1437, 1433 и 1429 (пратећи 
истовремено Љељеначки канал) и излази на парцели к.ч. 
број 1427 на магистрални пут Бијељина – Брчко. Прелази 
овај пут и на сјевер иде до планиране трасе обилазног пута 
(к.о. Љељенча).
 2) Обухват Урбанистичког плана Града Бијељине 
има укупну површину од 3110 ха. 

Члан 3.
 Плански параметри се утврђују на период до краја 
2038. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Урбанистичког плана 
Града Бијељине: План је неопходно израдити у свему 

према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 
и 3/16), подзаконским актима донесеним на основу овог 
закона, те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снабдјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбиједити 
усаглашеност Урбанистичког плана са одговарајућим 
планом вишег реда.     

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 180 дана од дана 
потписивања уговора са носиоцем израде Урбанистичког 
плана Града Бијељине. 

Члан 6.
 Урбанистички план Града Бијељине мора садржати 
све елементе прописане чланом 33. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као и елементе 
прописане чланом 113. и 114. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13). 

Члан 7.
 1) Скупштина града Бијељине на приједлог носиоца 
припреме утврђује нацрт Урбанистичког плана Града 
Бијељине, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јaвни увид. 
 2) Нацрт Урбанистичког плана Града Бијељине, 
биће стављен на јавни увид у трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид. Оглас 
мора садржати све елементе прописане чланом 47. став 4. 
Закона о уређењу простора и грађењу.
 4) Нацрт Урбанистичког плана, излаже се на јавни 
увид у складу са одредбама члана 47. Закона о уређењу 
простора и грађењу.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени 
током јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила 
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу и 
чланови Савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
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на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме 
утврђује приједлог Урбанистичког плана Града Бијељине, 
који се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду 
Урбанистичког плана Града Бијељине, обезбјеђују се из 
буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Урбанистичког плана Града 
Бијељине, биће правно лице које има одговарајућу лиценцу 
за израду ове врсте докумената просторног уређења. Избор 
носиоца израде врши се у складу са прописима о јавним 
набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Урбанистичког плана Града 
Бијељине, биће Одјељење за просторно уређење Градске 
управе Бијељина.

Члан 11.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Града 
Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, број: 12/16).

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

Број: 01-022-42/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. 
тачка 2. и 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 
2. тачка 2. и 6. Статута Града Бијељина (,,Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града 
Бијељина на својој 18. сједници одржаној дана 24. маја 
2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ЦЕНТАР ГРАДА“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради Регулационог 
плана „Центар града“ у Бијељини.

Члан 2.
 1) Граница обухвата Регулационог плана „Центар 
града“ у Бијељини полази од Улице незнаних јунака и моста 
на каналу Дашница, одакле у правцу сјевероистока иде 
југоисточном обалом канала Дашница до моста и Улице 
мајора Драгутина Гавриловића одакле се пратећи и даље 
југоисточну страну канала благо повија ка сјеверу све до 
мјеста гдје се обала канала Дашница додирује са Улицом 
Милоша Обилића. На овом мјесту граница у правцу истока 
пресијеца Улицу Милоша Обилића у правцу југоистока, 
овом се улицом спушта до раскршћа са Мајевичком улицом 
(у дужини од око 95м). Од наведеног раскршћа Улица 
Милоша Обилића и Мајевичке граница обухвата скреће у 
правцу истока и иде Мајевичком улицом све до раскршћа са 
Улицом Арсенија Чарнојевића. На овој раскрсници граница 
обухвата скреће у правцу сјевера и иде Улицом Арсенија 
Чарнојевића у дужини од око 110м, а потом скреће у правцу 
југоистока и наставља сјевероисточним границама парцела 
означених као к.ч. број 2633, 2629/1 и 2628 к.о. Бијељина 2. 
На парцели к.ч. број 2628 к.о. Бијељина 2 граница обухвата 
скреће у правцу југа пратећи југоисточну границу наведене 
парцеле у дужини од око 35м, а потом скреће у правцу 
истока и наставља сјеверним међама парцела означених као 
к.ч. број 2625, 2623, 2620/2 и 2617 к.о. Бијељина 2, пресијеца 
Улицу краља Милутина и наставља сјеверним међама 
парцела означених као к.ч. број 2572, 2568, 2562 и 2560 све 
к.о. Бијељина 2, гдје се ломи и спушта у правцу југа пратећи 
сјевероисточне међе парцела к.ч. број 2560 и 2559 к.о. 
Бијељина 2 у дужини од око 25м. Овдје се граница поново 
ломи, пресијеца Улицу Вука Караџића и наставља у правцу 
сјевероистока идући сјеверозападним међама парцела 
означених као к.ч. број 2549 и 2550 к.о. Бијељина 2, пресијеца 
постојећи приступни пут означен као к.ч. број 2526 к.о. 
Бијељина 2 и наставља сјеверозападном међом парцеле к.ч. 
број 2524 к.о. Бијељина 2 до југозападне међе парцеле к.ч. 
број 2523 к.о. Бијељина 2. На овом мјесту се граница ломи и 
наставља у правцу сјевера југозападном међом парцеле к.ч. 
број 2523 к.о. Бијељина 2 у дужини од око 21,5м гдје скреће 
у правцу сјевероистока идући сјеверозападном међом 
парцеле к.ч. број 2523 к.о. Бијељина 2 до њеног краја, па се 
спушта у правцу југоистока идући сјевероисточном међом 
наведене парцеле у дужини од око 20м. На овом мјесту 
граница обухвата скреће у правцу сјевероистока и наставља 
сјеверозападним међама парцела означених као к.ч. број 
2521, 2520, 2519, 2518/1, 2446, 2447 и 2448 к.о. Бијељина 2 где 
скреће у правцу сјеверозапада идући југозападним међама 
парцела к.ч. број 2451/1 и 2451/2 к.о. Бијељина 2, скреће у 
правцу сјевероистока идући сјеверозападном међом парцеле 
к.ч. број 2451/2 к.о. Бијељина 2 до њеног краја, гдје се спушта у 
правцу југоистока сјевероисточном међом наведене парцеле 
у дужини од око 16м, а потом скреће у правцу сјевероистока 
и наставља сјеверозападним међама парцела означених 
као к.ч. број 2456 и 2458/1 к.о. Бијељина 2, пресијеца Улицу 
Слободана Јовановића и спушта се у правцу југоистока 
идући сјевероисточном страном наведене улице, те долази до 
Улице Меше Селимовића. На овом мјесту граница обухвата 
скреће у правцу сјевероистока идући сјеверозападном 
страном коловоза Улице Меше Селимовића све до кружне 
раскрснице Рачанске улице, улица Меше Селимовића, 
Српске добровољачке гарде и Нове улице. Граница 
обухвата обухвата поменуту кружну раскрсницу и у правцу 
сјевероистока наставља сјеверозападном страном коловоза 
Улице српске добровољачке гарде у дужини од око 84м. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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На овом мјесту почиње сјевероисточна и источна граница 
обухвата регулационог плана, односно иста се спушта у 
правцу југа, пресијеца Улицу српске добровољачке гарде, 
а потом наставља источном међом парцеле к.ч. број 2068/2 
к.о. Бијељина 2, скреће у правцу запада идући делом јужне 
границе наведене парцеле у дужини од око 27м, а потом се 
ломи и скреће у правцу југа пресијецајући парцелу к.ч. број 
2068/6 Бијељина 2 у дужини од око 156м. На овом мјесту 
се граница ломи и скреће у правцу истока идући сјеверном 
међом парцеле к.ч. број 2068/3 к.о. Бијељина 2 у дужини од 
око 100м, гдје се ломи у правцу југа и наставља источном 
међом наведене парцеле у дужини од око 98м, односно 
до средине Улице Кнез Иво од Семберије. На овом мјесту 
граница обухвата ломи се и наставља у правцу сјеверозапада 
идући средином Улице Кнез Иво од Семберије у дужини од 
око 112м, гдје се ломи у правцу југа и улази у Улицу Розе 
Папо. Даље граница обухвата наставља средином ове улице, 
пресијеца Тиршову улицу и наставља у правцу југа идући 
сјевероисточном међом парцеле к.ч. број 3831 к.о. Бијељина 
2. На овом мјесту граница обухвата скреће у правцу 
југозапада пратећи југоисточне међе парцела к.ч. број 3831 
и 3830 к.о. Бијељина 2, пресијеца приступну улицу означену 
као к.ч. број 3823 к.о. Бијељина 2, а потом и парцелу к.ч. број 
3822/1 к.о. Бијељина 2 до Милешевске улице којом наставља 
у правцу југозапада у дужини од око 74м. На овом мјесту 
граница скреће у правцу југоистока пратећи сјевероисточне 
међе парцела означених као к.ч. број 4257, 4255, 4254, 4253, 
4252, 4251, 4250 и 4249 к.о. Бијељина 2 гдје долази до Улице 
Светозара Милетића. Ту граница скреће у правцу југозапада 
идући сјеверозападном страном Улице Светозара Милитећа 
све до средине Улице Галац. На овом мјесту граница обухвата 
скреће у правцу сјеверозапада идући средином Улице Галац 
све до раскршћа са Улицом потпоручника Смајића. Даље 
граница наставља југоисточном страном коловоза Улице 
потпоручника Смајића у дужини од око 270м односно до 
приступне улице означене као к.ч. број 4296 к.о. Бијељина 
2, гдје идући овом улицом скреће у правцу југоистока и 
излази на Улицу Богдана Жерајића. Овдје граница обухвата 
Улицом Богдана Жерајића скреће у правцу југозапада и 
наставља до Улице српске војске којом скреће у правцу 
југоистока и иде у дужини од око 45м, а потом скреће 
у правцу југозапада и улази у Улицу Ђуре Даничића. 
Средином ове улице граница обухвата наставља у правцу 
југозапада све до Козарачке улице у којој скреће у правцу 
сјеверозапада. Од Улице Ђуре Даничића граница обухвата 
наставља у правцу сјеверозапада идући Козарачком улицом 
све до Улице 27. марта. Овде скреће у правцу југозапада 
идући средином Улице 27. марта у дужини од око 200м. 
Након тога граница обухвата скреће у правцу сјеверозапада 
и иде југозападним међама парцела означених као к.ч. 
број 2915/2, 2914, 2912, 2910, 2909, 2908, 2901, 2766/2, 
2766/3, 2766/1, 2765 и 2764 к.о. Бијељина 1, гдје излази на 
Улицу Филипа Вишњића код раскрснице „Диздаревић“. 
Југоисточном страном коловоза Улице Филипа Вишњића 
граница обухвата наставља у правцу југозапада у дужини 
од око 130м, а потом скреће у правцу сјеверозапада и улази 
у Јерменску улицу. Даље у правцу сјеверозапада граница 
обухвата наставља југозападном страном Јерменске улице 
све до раскршћа са Улицом Ивана Мажуранића, гдје се ломи 
и наставља у правцу сјевера идући западном страном Улице 
Ивана Мажуранића у дужини од око 60м, а потом скреће у 
правцу сјеверозапада и иде југозападним и јужним међама 
парцела означених као к.ч. број 2008, 2009, 2011, 2015 и 

2016 к.о. Бијељина 1, а потом скреће у правцу сјевера и иде 
западном међом парцеле к.ч. број 2016 к.о. Бијељина 1 све до 
Улице незнаних јунака, односно моста на каналу Дашница и 
мјеста одакле је започео опис границе обухвата.
 2) Обухват Регулационог плана „Центар града“ у 
Бијељини има укупну површину од 94,74 Ха (деведесетчетири 
хектараиседамдесетчетири ара).

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2028. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Регулационог плана „Центар 
града“ у Бијељини: План је неопходно израдити у свему 
према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 
и 3/16), подзаконским актима донесеним на основу овог 
закона, те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снадбијавање 
енергијом, снадбијавање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбиједити 
усаглашеност Регулационог плана „Центар града“ у 
Бијељини са одговарајућим планом вишег реда.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 90 дана од дана 
потписивања уговора са носиоцем израде Регулационог 
плана „Центар града“ у Бијељини.
 

Члан 6.
 Регулациони план „Центар града“ у Бијељини, 
треба да садржи све елементе прописане чланом 35. 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), другим 
законима, као и елементе прописане чланом 152. и 153. 
Правилника о начину израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 69/13). 

Члан 7.

 1) Скупштина града Бијељине, на приједлог носиоца 
припреме, утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јaвни увид. 
 2) Нацрт Регулационог плана „Центар града“ у 
Бијељини, биће стављен на јавни увид у трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
 4) Нацрт Регулационог плана „Центар града” у 
Бијељини, излаже се на јавни увид у складу са одредбама 
члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 
јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
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достави носиоцу припреме плана  и лицима која су 
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу и 
чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих 
у току јавног увида, значајно разликује од нацрта 
документа, носилац припреме дужан је да организује 
поново јавни увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом  49. Закона о уређењу простора и грађењу.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме 
утврђује приједлог Регулационог плана „Центар града“ у 
Бијељини, који се доставља Скупштини града Бијељина на 
усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду 
Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини, обезбјеђују 
се из буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Регулационог плана „Центар града“ 
у Бијељини, биће правно лице које има одговарајућу лиценцу 
за израду ове врсте докумената просторног уређења. Избор 
носиоца израде врши се у складу са прописима о јавним 
набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Регулационог плана „Центар 
града“ у Бијељини, биће Одјељење за просторно уређење 
Градске управе Града Бијељина.

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-43/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 
2. и 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 
2. и 6. Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 

18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

„ЈАЊА“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког 
плана „Јања“ у Бијељини.

Члан 2.
 1) Граница обухвата Урбанистичког плана Јања 
почиње од границе са к.о. Којчиновац, односно границе к.ч. 
број 471 к.о. Којчиновац и к.ч. број 4120, 1057/1 к.о. Јања 2 
иде јужно лијевом страном магистралног пута Бијељина-
Зворник означеним као к.ч. број 4121 к.о. Јања 2, долази до 
к.ч. број 1131 к.о. Јања 2 гдје скреће западно под углом од 90 
степени лијевом страном макадамског пута за Којчиновац 
означеним као к.ч. број 1345 к.о. Којчиновац, долази до 
раскршћа са каналом гдје скреће јужно под углом од 90 
степени и иде лијевом страном поменутог канала означеним 
као к.ч. број 4027 к.о. Јања 2, долази до границе са к.ч. број 
1207 и 1218 к.о. Јања 2, гдје скреће источно под углом од 90 
степени и иде између граница к.ч. број 1207 и 1208 и к.ч. 
број 1218, 1217, 1216/1, 1215, 1211, 1210 и 1209 к.о. Јања 2 
долази до тромеђе између к.ч. број 1167, 1166, и 1209 све к.о. 
Јања 2, гдје скреће јужно источним катастарским међама 
к.ч. број 1209, 1211,1213, 1214, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 
1234, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1242 , 1243, 1244, 
1245, 1246 и 1247 к.о. Јања 2 гдје скреће југозападно 
југоисточном стараном к.ч. број 1247, пресијеца канал 
означен као к.ч. број 429 к.о. Јања 2 гдје скреће сјеверозападно 
долази до макадамског пута к.ч. број 3356 к.о. Јања 2, долази 
до границе њивског пута к.ч. број 4150 гдје скреће југо-
источно лијевом страном поменутог пута, долази до краја 
кч. број 1248, иде јужном катастарском међом поменуте к.ч., 
долази до к.ч. број 1254 к.о. Јања 2 гдје граница продужава 
југо-западном јужном границом к.ч. број 1254, 1255, 1256, 
1257, 1258, 1263, 1262 и 1735, долази до к.ч. број 1736 к.о. 
Јања 2, гдје скреће југоисточном катастарском међом к.ч. 
број 1736 и 1737 к.о. Јања 2 гдје граница скреће југозападно 
међом к.ч. број 1737 и 1738 гдје долази до к.ч. број 1739 к.о. 
Јања 2 гдје скреће југоисточном катастарском међом, долази 
до асфалтног пута за Модран к.ч. број 4152 к.о. Јања 2 
пресијеца пут под 90 степени, продужава југоисточном 
међом к.ч. број 1909, 1914 и 1915 долази до к.ч. број 1916 к.о. 
Јања 2 гдје скреће источносјеверном катастарском међом 
поменуте к.ч., долази до краја поменуте парцеле гдје скреће 
југоистичном међом к.ч. број 1916, 1917, 1918, 1919 и 1920 
к.о. Јања 2 гдје граница скреће југоистичном границом к.ч. 
број 1057 и 1058/2 к.о. Јања 1 долази до ријеке Јање пресијеца 
ријеку Јању к.ч. број 4239 и продужава источно десном 
страном ријеке Јање долази до улице кч. број 3414 к.о. Јања 1 
гдје скреће југоисточно страном, долази до к.ч. број 3415, 
гдје скреће сјеверозападном међом к.ч. број 3415 и 3416 
долази до краја к.ч. број 3416 гдје скреће југозападном 
катастарском међом к.ч. број 3416, 3421, 3425 к.о. Јања 1, 
долази до к.ч. број 3455/1 гдје скреће сјеверозападном 
катастарском међом к.ч. број 3455/1 и продужава даље 
југозападном катастарском међом поменуте парцеле, долази 
до границе са к.ч. број 3653, иде сјеверозападном међом 
поменуте парцеле долази до к.ч. број 3668/1 и иде 
сјеверозападним катастарским међама к.ч. број 3669/1, 
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пресијеца поменути пут и иде источно до к.ч. број 3691 к.о. 
Јања 1 гдје скреће јужно западним катастарским међама к.ч. 
број 3694, 3695, 3696 и 3697 к.о. Јања 1, гдје се одваја од 
макадамског пута источно и иде јужним међама кч. број 
3697, 3698 и 3699/2 долази до к.ч. број 3699/1 гдје граница 
скреће југоисточно југозападним међама к.ч. број 3699/1, 
3868 и 3858 долази до к.ч. број 3857 к.о. Јања 1 гдје скреће 
источно и иде сјеверном међом к.ч. број 3857 долази до 
улице к.ч. број 4259 скреће југозападно десном страном 
поменуте улице гдје продужава све до границе к.ч. број 3892 
гдје граница скреће југоисточно пресијеца поменути пут и 
долази до границе са к.ч. број 3897 к.о. Јања 1 гдје продужава 
јужном катастарском међом поменуте парцеле и даље 
наставља лијевом страном макадамског пута, односно 
југозападним катастарским међама к.ч. број 3905/1, 3906/1 и 
3907/1 продужава до половине парцеле број 3908, скреће 
југозападно и пресијеца макадамски пут гдје граница 
продужава југоисточно десном страном поменутог пута и 
долази до магистралног пута Бијељина-Зворник к.ч. број 
4268 к.о. Јања 1. Даље граница пресијеца поменути 
магистрални пут прелази на његову десну страну и иде 
сјевероисточно десном страном поменутог пута све до 
границе са к.ч. број 4134 гдје скреће јужно и иде западним 
катастарским међама к.ч. број 4134, 4135 и 4136 излази на 
макадамски пут к.ч. број 4276 к.о. Јања 1 гдје продужава 
десном страном поменутог пута све до к.ч. број 4199 к.о. 
Јања 1 гдје граница скреће југоисточно пресијеца поменути 
пут под 90 степени и продужава јужним катастарским 
међама к.ч. број 4199, 4201, 4202 и 4203 затим границама 
парцела к.ч. број 4205/2, 4233, 4234 те обилази границом 
парцеле к.ч. број 4237 гдје долази до макадамског пута к.ч. 
број 4277 к.о. Јања 1 пресијеца поменути пут и продужава 
сјевероисточно његовом десном страном све до границе са 
к.ч. број 4223 гдје граница даље продужава источном 
катастарском међом поменуте к.ч. и к.ч. број 4222 к.о. Јања 1 
гдје излази на макадамски пут к.ч. број 4275 к.о. Јања 1 
продужава сјеверно његовом десном страном долази до 
границе са к.ч. број 4089 к.о. Јања 1 гдје се граница одваја од 
поменутог пута и продужава сјеверноисточном границом 
к.ч. број 4089, 4088, 4087 и 4091 пресијеца макадамски пут 
к.ч. број 4092 продужава сјеверно под углом од 90 степени 
источном катастарском међом к.ч. број 4085, 4084 и 4081 и 
излази на пут к.ч. број 4274 к.о. Јања 1 продужава сјеверном 
страном долази до к.ч. број 4061/1 скреће југозападно 
пресијеца поменути пут и иде сјеверозападним међама к.ч. 
број 4061/1 и 4061/3 гдје долази до макадамског пута к.ч. 
број 4273 гдје граница скреће под углом од 90 степени 
десном страном поменутог пута и долази до потока означен 
као к.ч. број 4240 к.о. Јања 1 гдје граница скреће 
сјевероисточно десном страном поменутог потока (Старача-
Јања) долази до улива поменуте Стараче у ријеку Јању к.ч. 
број 4230 к.о. Јања 1 продужава десном страном ријеке Јање 
продужава све до са границом са к.ч. број 2427 гдје граница 
скреће сјеверозападно пресијеца ријеку Јању и даље 
продужава сјевероисточном страном к.ч. број 2427 к.о. Јања 
1 долази до краја поменуте парцеле гдје граница скреће 
западно одоко 90 степени и иде сјеверним катастарским 
међама парцела к.ч. број 2427, 2426, 2425, 2419, 1910 и 1909 
гдје долази до Стараче-Јање к.ч. број 4238/5 гдје скреће 
сјевероисточно под оштрим углом и иде десном страном 
Стараче к.ч. број 4238/5 долази до границе са к.ч. број 146 
к.о Јања 1 гдје граница пресијеца Старачу Јању продужава 
сјеверно источном границом к.ч. број 146 долази до краја 

поменуте парцеле гдје скреће западно и продужава 
сјеверном границом к.ч. број 143 и 142 пресијеца пут к.ч. 
број 4243 к.о. Јања 1 под углом од 180 степени гдје граница 
даље продужава западно сјеверним границама парцела к.ч. 
број 141, 135, 134, 133, 132, 131/3, 131/2, 131/1, 130, 129, 125 и 
123 гдје граница скреће југозападном међом к.ч. број 123, 
109 и 108 долази до к.ч. број 107 пресијеца пут к.ч. број 4242 
к.о. Јања 1 скреће западно под углом од 90 степени пресјеца 
поменути пут и продужава сјеверозападним границама 
парцеле к.ч. број 107 и иде до половине парцеле број 106 гдје 
граница скреће јужно по углом око 90 степени и долази до 
међе између к.ч. број 104 и 102/1. Даље граница продужава 
југозападно сјеверним границама парцела к.ч. број 102/1, 
102/2, 94/1, 90, 89, 88, 85/1, 80/1, 80/2, 77, 76/1, 67/1, 59, 57, 47, 
50, 51 и 52 к.о. Јања 1 продужава под углом од 180 степени и 
иде сјевероисточном међом к.ч. број 925 гдје граница долази 
до канала к.ч. број 4026 к.о. Јања 2 скреће југозападно под 
углом од 90 степени и иде лијевом страном канала к.ч. број 
4026 к.о. Јања 2 долази до пута к.ч. број 4241 к.о. Јања 2 
пресијеца поменути пут долази до к.ч. број 29/4 к.о. Јања 1 
иде југоисточном страном парцеле гдје долази до к.ч. број 21 
к.о. Јања 1. Даље граница скреће сјеверозападно под углом 
од 90 степени југозападним границама парцела к.ч. број 
29/4, 29/3, 29/2, 29/1, 28 и 26 гдје долази до тромеђе са к.ч. 
број 26 и 27 к.о. Јања 1 и к.ч. број 1150 к.о. Јања 2. Даље 
граница продужава путем к.ч. број 4122/1 к.о. Јања 2 гдје 
долази до међе између к.ч. број 1122 и к.ч. број 1134/7 гдје 
скреће сјеверозападном страном парцеле к.ч. број 1122 
долази до парцеле к.ч. број 1102 к.о Јања 2 гдје продужава 
сјевероисточном међом к.ч. број 1102 гдје граница излази на 
макадамски пут к.ч. број 4115 к.о. Јања 2. Даље граница иде 
источно поменутим путем све до раскрснице са њивским 
путем к.ч. број 4116 к.о. Јања 2 гдје скреће сјеверно под 
углом од 90 степени, долази до раскршћа са њивским путем 
к.ч. број 4120 к.о. Јања 2 гдје скреће западно до границе са 
магистралним путем Бијељина-Зворник односно до почетка 
парцеле к.ч. број 1057/1 гдје се и заврава граница урбаног 
реона Јање.
 2) Површина обухвата Урбанистичког плана „Јања“ 
у Бијељини има укупну површину од 486,95ха.

Члан 3.
 Плански параметри се утврђују на период до краја 
2038. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Урбанистичког плана 
„Јања“ у Бијељини: План је неопходно израдити у свему 
према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 
и 3/16), подзаконским актима донесеним на основу овог 
закона, те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снабдјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбиједити 
усаглашеност Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини са 
одговарајућим планом вишег реда.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 180 дана од дана 
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потписивања уговора са носиоцем израде Урбанистичког 
плана „Јања“ у Бијељини. 

Члан 6.
 Урбанистички план „Јања“ у Бијељини мора 
садржати све елементе прописане чланом 33. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као и и 
елементе прописане чланом 113. и 114. Правилника о начину 
израде, садржају и формирању докумената просторног 
уређења („Службени гласник Републике Српске“, број: 
69/13). 

Члан 7.
 1) Скупштина града Бијељине на приједлог носиоца 
припреме утврђује нацрт Урбанистичког плана „Јања“ у 
Бијељини, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јaвни увид. 
 2) Нацрт Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини, 
биће стављен на јавни увид у трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид. Оглас 
мора садржати све елементе прописане чланом 47. став 4. 
Закона о уређењу простора и грађењу.
 4) Нацрт Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини, 
излаже се на јавни увид у складу са одредбама члана 47. 
Закона о уређењу простора и грађењу.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени 
током јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила 
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу и 
чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица.
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид.
 10)  Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме 
утврђује приједлог Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини, 
који се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду 
Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини обезбјеђују се из 
буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Урбанистичког плана „Јања“ у 
Бијељини, биће правно лице које има одговарајућу лиценцу 
за израду ове врсте докумената просторног уређења. Избор 
носиоца израде врши се у складу са прописима о јавним 
набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Урбанистичког плана „Јања“ у 
Бијељини је Одјељење за просторно уређење Градске управе 
Бијељина.

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-44/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 Ha основу члана 39. став 2. тачка 37. а у вези са 
чланом 145. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 
39. став 2. тачка 20. a y вези са чланом 135. став 1. и 2. и 
чланом 141. Статута Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на 
18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О УСПОСТАВЉАЊУ  САРАДЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

СА ГРАДОМ АЗОВ - РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

I
 Прихвата се приједлог Градоначелника Града 
Бијељина за успостављање сарадње Града Бијељина са 
Градом Азов - Руска Федерација.
 Сарадња Града Бијељина са Градом Азов треба, 
између осталог, да допринесе успостављању и учвршћивању 
пријатељских односа, развијању партнерства и сарадње међу 
овим градовима у корист њихових становника на принципу 
јаднакости, узајамне користи и повјерења и у границама закона, 
те размјене добрих пракси и искустава, размјене информација 
и успостављања ближег контакта  и сарадње међу градовима у 
области привредног развоја, економије, образовања, културе и 
другима областима друштвеног живота.

II
 Сарадња између Града Бијељина и Града Азова, у 
складу са тачком I ове Одлуке, успоставиће се закључивањем 
Споразума о сарадњи којим ће се детаљније уредити облици 
сарадње и друга питања, у складу са законом.

III
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина г. 
Мићо Мићић да у име Града Бијељина потпише Споразум 
из тачке II ове Одлуке.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

Број: 01-022-46/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 5. Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 18. сједници одржаној 
дана 24. маја 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О РЕВИЗИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

2014 – 2023. ГОДИНЕ

I
 Приступа се ревизији Стратегије развоја Града 
Бијељина 2014 – 2023. која је усвојена на сједници Скупштине 
Града Бијељина 27. децембра 2013. године (у даљем тексту: 
Стратегија развоја).

II
 Ревизија Стратегије развоја засниваће се на 
принципима реалног постављања и остваривања циљева 
одрживог локалног развоја као и социјалне укључености, 
у складу са “МиПРО” - методологијом интегрисаног 
планирања  локалног развоја. 

III
 За вођење процеса ревизије Стратегије развоја 
Градоначелник ће образовати посебан развојни тим као 
оперативно, извршно и координационо тијело и комуникацијску 
везу са  другим учесницима у процесу планирања локалног 
развоја, односно ревизије Стратегије развоја.

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

Број: 01-022-45/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу члана 23. став 2. члана 53. став 1. и 2. 
члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 
60/15 и 18/16), члана 39. члана став (2) алинеја 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2) алинеја 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 18.  сједници одржаној 
дана 24. маја 2018. године, донијела је

 О Д Л У К У
О ЗАМЈЕНИ  НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗМЕЂУ ГРАДА

БИЈЕЉИНА И 
 А.Д. „ КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се замјена непокретности 
између Града Бијељина  као  правног  сљедника  општине  
Бијељина, с једне стране, и А.Д. „  Комуналац“  Бијељина, с 
друге стране. 

 Град Бијељина даје А.Д.  „ Комуналац“  Бијељина   у 
замјену своју непокретност означену као:

 - к.п. број 818/6, у нарави  њива 4.  класе  површине 
15.072 м2  и  њива  5.  класе  површине 2.143  м2, што  укупно  
износи  17.215 м2, уписана у лист  непокретности  број 2711, 
к.о. Бијељина Село, у ком је као корисник  уписана Општина 
Бијељина са дијелом 1/1, а којој одговара непокретност 
означена као к.п. број 818/6, у нарави  њива 4.  класе  
површине 15072 м2  и  њива  5.  класе  површине 2.143 м2, 
што  укупно  износи  17.215 м2, уписана у зк.ул. број 2420, 
к.о. Бијељина 1, у ком је општина  Бијељина уписана  са 
правом својине са дијелом 1/1.

 А.Д. „ Комуналац“  Бијељина  даје Граду Бијељина у 
замјену своју непокретност означену као:

 - к.п. број  3833/4, зв. Расадник, у нарави њива 1. 
класе, површине 9.179 м2, уписана у лист непокретности 
број 794, к.о. Бијељина 2, у ком је као корисник  уписан А.Д. 
„  Комуналац“  Бијељина    са  дијелом 1/1, а којој одговара 
непокретност означена као к.п. број 3833/4 зв. Расадник, у 
нарави њива 1. класе, површине 9.179 м2, уписана у зк.ул. 
број 770, к.о. Бијељина 2, у ком је уписан А.Д. „ Комуналац“  
Бијељина  са  правом  својине   са дијелом 1/1.

Члан 2.
 Према налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу 
града“ д.о.о. Бијељина, број И-267/18 од 21.05.2018. године  
парцела  к.п. 3833/2 (од које  је  настала  к.п. 3833/4) налази  
се  у  другој  стамбено-пословној  зони источно  од  градског  
стадиона. По  РП Галац  на  истој  је  у  већем  дијелу  
планирана  ботаничка  башта  и  у  површини  од  око 1.278 
м2  саобраћајница. У  поступку  доношења  просторног  и  
урбанистичког  плана  на  истом  су  у  површини  од  око 
9.179 м2  планиране  спортско-рекреативне  површине, а  на  
остатку  предметне  парцеле  тренутна  намјена  је  расадник  
и ботаничка  башта. На  површини  парцеле  од  9.179 м2  
не  постоје  објекти  ни  већи  стални  засади, односно  
тај  простор А.Д. „Комуналац“ Бијељина  не  користи  за  
производњу. Имајући  у  виду  да  је  у    непосредној  близини    
Град  Бијељина  2017. године  купио парцелу  означену  као  
к.п. 4247, к.о. Бијељина  2  по  цијени  од  15, 00 КМ/м2, као  
и  чињеницу  да  се  предметно  земљиште  може  користити  
искључиво    за  спортско-рекреативне  површине, односно  
расадник  и  ботаничку  башту, реална  вриједност  
земљишта  износи 15,00 КМ/м2, тако  да   вриједност  к.п. 
3833/4  површине 9.179 м2 износи  137.685,00 КМ.
Парцела  означена  као  к.п. 818/6, к.о. Бијељина  Село  налази  
се  у  шестој  стамбено-пословној  зони  између  западног  
дијела  обилазнице  и  канала МОК, тј. уз  локални  пут  
за  Бријесницу  који  излази  на  обилазницу. По  важећем 
урбанистичком  плану  Града  Бијељина  намјена  предметне  
парцеле  је  пољопривредно  земљиште, док  је  у  поступку  
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доношења  просторног  и  урбанистичког  плана  на  истом  
планирана  радна  зона, мала  привреда  и  лака  индустрија. 
Према  важећем  урбанистичком  плану и  одлуци   Града  
Бијељина  вриједност пољопривредног  земљишта  у  шестој  
стамбено-пословној зони  износи 2,80 КМ/м2. Усвајањем  
планских  докумената  и  промјеном  намјене у  радну  зону, 
малу  привреду  и  лаку  индустрију, предметно  земљиште  
се  може  процјенити  као  грађевинско-индустријско и  на  
основу  постигнутих  цијена  у  Индустријској  зони 2 и 3 
које  износе 10,00 КМ/м2, а  имајући  у  виду  да  је  земљиште  
непосредно  уз  западни  крак  обилазнице и  које  је читавом  
дужином  наслоњено  на  локални  пут  за  Бријесницу  и  има  
директан  излаз  на  исту, земљиште  се  процјењује   на 8,00 
КМ /м2, тако  да  вриједност   к.п. 818/6  површине 17.215,00 
КМ   износи  137.720,00 КМ.

 Вриједност к.п. 3833/4  износи 137.685,00 КМ, а 
вриједност  к.п. 818/6, је 137.720,00 КМ. 

Члан 3.
 О  замјени  непокретности  из  члана  1. ове  Одлуке 
сачиниће  се посебан уговор.  Трошкове  нотарске обраде 
уговора сноси  Град  Бијељина.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи Уговор о замјени  непокретности из члана 1. ове 
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

Члан 5.
 На  некретнинама  из члана 1. ове  Одлуке  код  
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина, извршиће 
се промјена уписаних права у корист уговарача.

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

Број: 01-022-38/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’,број: 97/16), члана 2. и 7. Закона о комуналним 
таксама (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
4/12) и члана 39. став (2) тачка 11) Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. 
године,  донијела је

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

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
      

Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама  (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 6/12, 13/13, 27/13, 5/14, 5/15, 8/15 – 
пречишћен текст , 7/16, 12/16 ,30/16, 5/17, 9/17, 14/17, 27/17, 

1/18  и 7/18), у Тарифи комуналних такси које се плаћају 
на подручју Града Бијељина, у Тарифном броју 1. тачка љ) 
мијења се и гласи:
„За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I 
Карађорђевића у Граду Бијељина, на подручју насељеног 
мјеста Јања и на другим јавним површинама, ради 
постављања покретних тезги за новогодишње празнике 
за период од 15.12. текуће године до 15.01. наредне године 
плаћа се .................................................................................300КМ.
 За заузимање јавне површине на Тргу Краља 
Петра I Карађорђевића у граду Бијељина, на подручју 
насељеног мјеста Јања и на другим јавним површинама, 
ради постављања покретних тезги за божићне празнике (за 
продају пшенице, бадњака и сличних божићних украса) за 
период од 01.01. до 06.01. плаћа се ................................. 100КМ.

 НАПОМЕНА уз тачку љ):
 Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења 
којим се отврђује таксена обавеза у укупном износу за 
одобрени период.“
         

Члан 2.
 У Тарифном броју 1. тачка м) мијења се и гласи:
„За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I 
Карађорђевића у граду Бијељина, на подручју насељеног 
мјеста Јања и на другим јавним површинама, ради 
постављања покретних тезги за осмомартовске празнике за 
период од 05.03. до 09.03. плаћа се ..................................150КМ.

 НАПОМЕНА уз тачку м):
 Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења 
којим се отврђује таксена обавеза у укупном износу за 
одобрени период.“

Члан 3.
 У Тарифном броју 1. додаје се тачка р) и гласи:
„За заузимање јавне површине за одржавање спортских 
манифестација, промоције спорта, спортских такмичења уз 
рекламирање спонзора плаћа се мјесечно:
 - до 100m2 ………………………................   500,00KM
 - од 101m2 до 300m2 ………………..............  700,00KM
 - од 301m2 до 500m2 …................................   900,00KM
 - од 501m2 до 1000m2 ……………....……    1.000,00KM
 - преко 1000m2 ………........….………    1.500,00KM.“

 За заузимање јавне површине за одржавање 
спортских манифестација, промоције спорта, спортских 
такмичења уз рекламирање спонзора плаћа се дневнп по m2 
................................................................................................. 1,00КМ

 За заузимање јавне површине за одржавање 
спортских манифестација, промоције спорта, спортских 
такмичења без рекламирање спонзора се не наплаћује.

 НАПОМЕНА 1: За постављање барова за точење и 
продају пића  у склопу спортских манифестација комунална 
такса се наплаћује у складу са тачком г) Тарифног броја 1, а 
која се односи на постављање самосталних барова.“

Члан 4.
 У Тарифном броју 1. додаје се тачка с) и гласи:
„За заузеће јавне површине постављањем шатора мјесечно 
се плаћа по m2:
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 - прва зона ..........................................................   7,00КМ
 - друга зона.........................................................   5,00КМ
 - трећа зона........................................................  2,00КМ.“

Члан 5.
 У Тарифном броју 2. у тачки з) ријечи „укупне 
нето површине објекта (корисне површине)“ замјењују се 
ријечима „укупне корисне површине објекта“.

Члан 6.
 Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 
30 дана сачини пречишћен текст Одлуке о комуналним 
таксама.

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

Број: 01-022-51/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу  члана  39. став (2) тачка 13)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 6., а у вези са ставом 
(3) члана 12.  Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 20/12), члана 13. став (3) Одлуке 
о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 11/14, 19/14, 21/14, 3/16 и 
2/17), члана 10. Одлуке о начину и условима јавне продаје 
градског грађевинског земљишта у својини Града Бијељина 
у обухвату Регулационог плана „Индустријска зона 2“ 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/16) и члана  
39. став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком, 
а након двије безуспјешне лицитације одржане дана 
05.01.2017. године и 30.03.2017. године, спровешће се 
продаја  непосредном погодбом градског грађевинског 
земљишта у својини Града Бијељина, опремљеног основном 
инфраструктуром,  и то:

подзона 3

кп.бр. 721/72 звн.“Ковиљуше“ њива 2. класе површине                
46 м2,
кп.бр. 721/72 звн.“Ковиљуше“ њива 3. класе површине 20.974 м2,

кп.бр. 721/72 звн.“Ковиљуше“ њива 4. класе површине           
8.039 м2,

__________________

укупно 29.059 м2

 а све уписано у Лист непокретности број: 2803 к.о. 
Бијељина Село и у зк.ул.бр. 2507 к.о. Бијељина Село на име 
Општине Бијељина као посједника и носиоца права  својине 
са дијелом 1/1. 

 У складу са Регулационим планом  „Индустријска 
зона 2“ („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/17) 
земљиште означено као кч.бр. 721/72 к.о. Бијељина Село 
намјењено је за изградњу објеката пословно-производне 
зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и 
средњи производни погони и индустријски погони).

 Земљиште је опремљено основном 
инфраструктуром, саобраћајницом, водоводном и  
електродистрибутивном мрежом.

Члан 2.
 Продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке  
износи  10,00 КМ/м2 (десетконвертибилнихмарака), 
односно 290.059,00КМ (словима: двијестадеведесетхиљада
педесетдеветконвертибилнихмарака), по којој је предметна 
парцела продавана  на двије безуспјешне лицитације 
одржане дана 05.01. и 30.03.2017. године, а испод које 
предметна непокретност у поступку непосредне погодбе не 
може бити продата.

Члан 3.
 За учешће у поступку непосредне погодбе учесници 
су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене 
грађевинске парцеле и то за:
Кп.бр. 721/72 .............................................................. 29.059,00КМ

Члан 4.
 Продајну цијену грађевинске парцеле учесник 
непосредне погодбе са којим ће се закључити Уговор, 
може платити једнократно, с тим да се купопродана цијена 
умањује за 10%.

 Продајну цијену грађевинске парцеле учесник 
непосредне погодбе са којим ће се закључити Уговор може 
уплатити и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата 
прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења 
Уговора на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у 
посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се 
сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.

 Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у 
мјесецу, за текући мјесец.

 Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 
15-ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан 
је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец 
продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца 
купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до 
исплате рате.

 Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде 
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каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају 
дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан 
износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене 
из Уговора.

 Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења 
продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне 
цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани 
уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања 
на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка 
купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси 
и трошкова принудне наплате.

 Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче 
услове за упис својине на земљишту у јавним евиденцијама 
непокретности.

Члан 5.
 Поступак продаје непосредном погодбом  градског 
грађевинског земљишта спровешће градска Комисија 
за спровођење јавног конкурса за продају, односно 
оптерећење правом грађења, непокретности у својини Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр.18/16), 
ОТВАРАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА.

 Објава Огласа за продају земљишта непосредном 
погодбом  извршиће се  у „Семберским новинама“, дневним 
независним новинама „НИГД ДНН“ ДОО Бања Лука 
(Независне новине),  Огласној плочи Градске управе Града 
Бијељина  и веб страници Града  Бијељина.

Члан 6.
 Купац је у обавези да у року од једне године 
од дана закључењ акупопродајно гуговора, односно 
нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу 
градње планираног објекта, а у року од двије године од 
дана закључења купопродајног уговора започне градњу 
предвиђеногобјекта.

 Уколико купац у крајњем року од двије године не 
испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји 
грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о 
раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије 
обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће 
путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина 
извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је 
започета градња објекта.

 У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза 
из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60 
мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене 
купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60% 
уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана 
од дана раскидаУговора.

 У случају да продавац у наведеном року не врати 
купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев 
купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а 
ради непосредног принудног извршења без одлагања на 
цјелокупној имовини продавца.

 Уколико је уговорено једнократно плаћање, Град 
враћа купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске 

парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу 
нотарске исправе и већ уписаног терета.

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

 Трошкове уписа права својине у јавним 
евиденцијама непокретности сноси купац.

Члан 8.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да по 
окончању поступка непосредне погодбе са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-50/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 6. став 1. Закона о комуналним 
дјелатностима (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 124/11 и 100/17) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 18. сједници одржаној 
дана 24. маја 2018. године,  донијела је

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

И ДЕПОНОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Члан 1.
 У Одлуци о прикупљању, одвожењу и депоновању 
комуналног отпада (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 5/13, 22/13, 5/14,19/15 и 16/17), у члану 5. став 3, 
брише се.

 Досадашњи  ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. постају  
ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12.

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

Број: 01-022-47/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
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Српске”, број: 97/16), и члана 39. став (2) тачка 2) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 18. сједници одржаној 
дана 24. маја 2018. године,  донијела је

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЗИВИМА ТРГОВА 
И УЛИЦА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА ЈАЊА И ДВОРОВИ

Члан 1.
 У Одлуци о називима тргова и улица у Граду 
Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 5/15, 19/15, 22/15, 7/16) члан 
3. тачка 117. мијења се и гласи: 
 
 „117. УЛИЦА ДУШАНА РАДОВИЋА
 
 - почиње од улице Стефана Дечанског, а завршава 
се на крају насеља Ковиљуше које је обиљежено улицама 
Душана Радовића од  I до VIII обухватајући лијеву и десну 
страну.“

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

Број: 01-022-49/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 6. Закона о гробљима и погребној 
дјелатности (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
31/13 и 6/14) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 18. сједници одржаној дана 
24. маја 2018. године,  донијела је
            

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ  ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ 

ДЈЕЛАТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности 
на подручју Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 11/15), у члану 22. у ставу 4. ријечи: 
‘’Градоначелник Града Бијељина’’, замјењују се ријечима: 
‘’Скупштина Града Бијељина’’.

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

Број: 01-022-48/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“  97/16)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 17. Закона о 
јавним набавкама  (“Службени гласник БиХ”, број:39/14), 
и члана 4 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,13/17; 2/18 ), 
Градоначелник д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ГРАДА  БИЈЕЉИНА  ЗА 2018. ГОДИНУ ( I )

I
 Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки Града Бијељина  за 2018. годину.

II
 Непосредни руководиоци организационих 
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за 
реализовање измјена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки Града Бијељина  за 2018. годину, у складу са 
дјелокругом рада сваке организационе јединице.

III
 Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки  
Града Бијељина у 2018. години је саставни дио ове Одлуке.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-5/18
Бијељина 
Датум: 16.05.2018. год.
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 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-03/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: ПЉ-03/18

II
 За потребе Одјељења за пољопривреду, вршиће се 
јавна набавка следећих услуга:

ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2018. ГОДИНИ 

III
     Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а) односно 
70.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбијеђена из буџета 
за 2018. годину са буџетске ставке „Хигијеничарска служба“, 
потрошачка јединица 0005150; економски код 412 200.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка  
уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2018.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”.

Број: 02-404-104/18
Бијељина 
Датум: 23.05.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ 

РОБА ШИФРА:ОЗП-09-п1/18

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној  набавци роба под 
шифром: ОЗП-09-п1/18

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих роба:

НАБАВКА РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА  И КОПИР АПАРАТА  
ЗА ПОТРЕБЕ  ГРАДСКЕ   УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 28.205,13 КМ (без ПДВ) 
односно 33.000,00КМ (са ПДВ). Средства  су обезбијеђена  
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Набавка 
опреме за Градску управу и Скупштину“ економски код 511 
300, потрошачка јединица 0005240 .

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкутентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење поступка 
‘’Е-аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
роба има се обавити у року од 30 (тридесет) дана од дана 
потписивања 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”.

Број: 02-404-102/18
Бијељина 
Датум: 21.05.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
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02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА БРОЈ:02-404-96/18 од 

14.05.2018.године ШИФРА: OЗП-13(2 ЛОТА)/18
 

I
 На основу дописа односно Измјене Налога за 
покретање јавне  набавке Одсјека за заједничке послове 
број: 02/10-404-2-164/18 од  дана 21.05.2018.године,  врши се 
измјена члана III и члана  IV Одлуке о приступању поступку 
јавне набавке услуга број:02-404-96/18 од 14.05.2018.
године која се односи на : ’’ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И 
ЛИЦА И ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ 
АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ТОКОМ 2018. И 2019. ГОДИНЕ: ЛОТ 1: ОСИГУРАЊЕ 
ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ  ГРАДА 
БИЈЕЉИНА и ЛОТ 2: ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА 
СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ‘’  и умјесто постојећег у члановима III и IV 
стојаће следеће:

III
 „Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 50.641,03 КМ (без ПДВ). За Лот 
1 предвиђена су средств у износу од 25.000,00  КМ (без ПДВ) 
и за Лот 2 средствa у износу од 25.641,03  КМ (без ПДВ). 
Средства су обезбијеђена са буџетске ставке “Трошкови 
осигурања имовине колективно осигурање, трошкови 
одржавања лиценци“ економски код 412700; потрошачка 
јединица 0005240 и то:
 - за Лот 1 средства у износу од 11.000,00  КМ (без 
ПДВ) су обезбијеђена из буџета за 2018. годину и средства у 
износу од 14.000,00  КМ (без ПДВ) ће бити обезбијеђена  из 
буџета за 2019. годину.
 - за Лот 2 средства у износу од 6.837,61  КМ (без 
ПДВ)  су обезбијеђена  из буџета за 2018. годину и средства 
у износу од 18.803,42  КМ (без ПДВ) ће бити обезбијеђена  из 
буџета за 2019.годину.’’ 

IV 
 Набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.“

II
 Остале одредбе Одлуке Одлуке о приступању 
поступку јавне набавке број: 02-404-96 /18 од 14.05.2018. 
године остају непромијењене. 

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

Број: 02-404-96/18
Бијељина 
Датум: 22.05.2018. год.

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о 

набавци, предмет јавне набавке –  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ 
И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ - IX ФАЗА 
ЗАНАТСКИ РАДОВИ објављеног на веб страници Града 
Бијељина 13.04.2018. године  , Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољније гпонуђача у поступку јавне 

набавке: ДД-05/18 (наставак пројекта ДД-07/17)

 Најповољнији понуђач за јавну набавку –  
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ 
ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ 
ЛЕДИНЦИ - IX ФАЗА ЗАНАТСКИ РАДОВИ , објављеног 
на веб страници Града Бијељина 13.04.2018. године, 
шифра: ДД-05/18 (наставак пројекта ДД-07/17)  је Д.О.О. 
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 
256.208,11 (без ПДВ-а).
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 13.04.2018. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке –  ДД-
05/18 (наставак пројекта ДД-07/17). Основ за вођење 
преговарачког поступка је прописан чланом 24. став (1) 
тачка б) Закона о јавним набавкама: ‘’ За нове радове који 
представљају понављање сличних радова повјерених 
добављачу којем је уговорни орган додијелио ранији уговор, 
уз услов да су такви радови у складу са основним пројектом 
за који је био додијељен основни уговор, након спроведеног 
отвореног или ограниченог поступка. Уговорни орган 
дужан је да укаже на могућност спровођења овог поступка 
приликом спровођења отвореног или ограниченог поступка 
за основни уговор, а укупне процијењене трошкове нових 
радова уговорни орган узима у  разматрање приликом 
процјењивања вриједности јавне набавке. Овај поступак 
може се примијенити само у периоду од три године од дана 
закључивања основног уговора.’’
 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
14.05.2018. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 
позивом на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-78/18 од 14.05.2018.године утврђено је да је 
понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           
Број: 02-404-78/18
Бијељина 
Датум: 22.05.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), 
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
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Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ТВЈ-03/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 19.04.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.27/18 од 27.04.2018.године, 
а која се односи на набавку роба: “Набавка интервенцијске 
опреме за ватрогасце (одијела, рукавице, чизме, опасач, 
шљем и друго) “, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „MIPEX AUTO“ Бања Лука

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијо, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
ДОО „MIPEX AUTO“Бања Лука, са понуђеном цијеном у  

износу од: 124.500,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним 
набавкама.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.

IV
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 82/18 од 
22.05.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који 
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-82/18
Бијељина, 
Датум: 24.05.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 
70/12), члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
39/14) ) члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-01/18

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 19.04.2018.године, а која се односи 
на набавку роба: “ Набавка oпреме за бебе поводом 
манифестације „Конференција беба 2018““, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „ТОП СПОРТ“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде 
установљено је да је иста у потпуности  испунила услове 
предвиђене тендерском документацијо, те је на основу 
наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач: 
  
ДОО „ТОП СПОРТ“Бијељина, са понуђеном цијеном у  

износу од: 2.564,10 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) 
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал 
или овјерене копије докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о 
јавним набавкама. 

 Уколико понуђач у горе наведеном року не 
достави тражену документацију уговорни орган  у 
складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама 
(Сл.гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне 
набавке.

IV
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 85/18 од 
23.05.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који 
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и    
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другим странкама у поступку.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-85/18
Бијељина 
Датум: 24.05.2018. год.

 На основу члана 2. Став 2. Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 
(„Службени гласник Републик Српске“ бр.63/11), члана 3. 
став 2. Одлуке о паркирању у граду Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина број: 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14) и члана 
71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“ број: 9/17)  Градоначелник д о н о с и

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овим Правилником  врше се измјене и допуне 
Правилника о јавним паркиралиштима у граду Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“ број: 24/07 и 
„Службени гласник Града Бијељина“ број: 17/15 и 21/17).

Члан 2.
 Члан 5. Правилника о јавним паркиралиштима у 
граду Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ 
број: 24/07 и „Службени гласник Града Бијељина“ број: 17/15 
и 21/17) мијења се и гласи:

 “Наплата паркирања врши се на општим и посебним 
паркиралиштима која су  подијељена на двије зоне, црвену и 
плаву. Наплата ће се вршити у сљедећим улицама Бијељине:
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 На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16), члана 71. Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града  Бијељина”, број:09/17), Градоначелник Града  
Бијељина  д о н о с и:

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О  ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЈЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

Члан 1.
 У Правилнику  о расподјели средстава за спорт и 
физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 5/18) члан 13. мијења се и гласи:
 „Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“ “.

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

Број: 02-014-1-842/18
Б и ј е љ и н а, 
Датум, 23. мај 2018. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-19/18 од 16.05.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 196 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА 
САРАЈЛИЈЕ 3-5“ улица Симе Милутиновића Сарајлије бр. 
3-5 Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ 3-5“ улица Симе 
Милутиновића Сарајлије бр. 3-5 Бијељина,  Регистарски 
лист број: 196.
 
 Оснивачи: 31 етажних  власника зграде.  
 
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 
 Заступник: Блашко Ивковић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-19/18 
Бијељина,    
Датум, 16.05.2018. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-20/18 од 16.05.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 195 упис регистрације Заједнице 
етажних власника   „РАЧАНСКА 39“ улица Рачанска бр. 39 
Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„РАЧАНСКА 39“ улица Рачанска бр. 39 Бијељина,  
Регистарски лист број: 195.

 Оснивачи: 19  етажних  власника зграде.  

 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.

 Заступници: Саша Мирић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-20/18  
Бијељина,
Датум, 16.05.2018. год

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.



Број 12 - Страна 139Службени гласник Града Бијељина28. мај 2018.

1

99

99

101

103

105

107

108

108

109

110

111

111

112

112

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

131

131

131

132

132

133

134

138

138

138

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА – РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 
2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА“ У 
БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА „ЈАЊА“ У 
БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА СА ГРАДОМ АЗОВ – РУСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА

ОДЛУКА О РЕВИЗИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА 2014 – 2023. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗМЕЂУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И АД 
„КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПРОДАЈЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА 
ЗОНА 2“

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 
ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ И ДЕПОНОВАЊУ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О 
НАЗИВИМА ТРГОВА И УЛИЦА У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА ЈАЊА 
И ДВОРОВИ

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА 
И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ (I)
- ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ЗА 2018. ГОДИНУ (ИЗМЈЕНА I)

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-03/18

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ  НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-
09-п1/18

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА БРОЈ: 02-
404-96/18 ОД 14.05.2018. ГОДИНЕ ШИФРА: ОЗП-
13 (2 ЛОТА)/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-05/18 (НАСТАВАК ПРОЈЕКТА ДД-07/17)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ТВЈ-03/18

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

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ 
ПАРКИРАЛИШТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА 
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ И 
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „СИМЕ 
МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ 3-5“ УЛИЦА 
СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ БР. 3-5 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „РАЧАНСКА 39“ УЛИЦА 
РАЧАНСКА БР. 39 БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
          Трг Краља Петра I Карађорђевића

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000

ТИРАЖ: 100 примјерака


