Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

30. октобар 2018. године

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16), и члана 39. став (2) тачка 14) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17) Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној
дана 29. октобра 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДАТНОМ УЛАГАЊУ РАДИ
ПОВЕЋАЊА УЛОГА ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОСНОВНОМ
КАПИТАЛУ “БИЈЕЉИНА-ГАС” Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У члану 2. став 1. у алинеји 2. Одлуке о додатном
улагању ради повећања улoга Града Бијељина у основном
капиталу „Бијељина - Гас“ д.о.о. Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 15/13 и 26/13) ријечи „до
400.000,00 КМ“ замјењују се ријечима „до 800.000,00 КМ“.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да са
„БИЈЕЉИНА-ГАС“ д.о.о. Бијељина закључи Анекс уговора
о реализацији додатног улагања по основу рјешавања
имовинско-правних односа у поступку експропијације, у
складу са Одлуком.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
обајављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-65/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник гласник
Републике Српске”, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка
14. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 21.
сједници одржаној дана 29. октобра 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА “БИЈЕЉИНАГАС” Д.О.О. БИЈЕЉИНА
I
Одобрава се повећање основног капитала Друштва
за пројектовање гасних инсталација, извођење радова и
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дистрибуцију гаса “БИЈЕЉИНА-ГАС” Д.О.О. са сједиштем
у Бијељини ул. Његошева бр. 16 - 18, улагањем додатних
улога чланова Друштва у износу од 3.646.188,58 КМ, тако
што ће ГРАД БИЈЕЉИНА унијети додатни оснивачки улог
у новцу у износу од 708.279,47 КМ, а Друштвено предузеће
за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење “НОВИ
САД-ГАС” Нови Сад ће унијети додатни оснивачки улог у
материјалу, раду и услугама процијењен у новчаном износу
од укупно 2.937.909,11 КМ.
II
Овлашћује се представник Града Бијељина/члан
Скупштине Друштва за пројектовање гасних инсталација,
извођење радова и дистрибуцију гаса “БИЈЕЉИНА-ГАС”
Д.О.О. Бијељина, именован рјешењем Скупштине општине
Бијељина бр. 01-111-135/09 од 27. маја 2009. године, да
заступа Град Бијељина на сједници Скупштине чланова
Друштва “БИЈЕЉИНА-ГАС” Бијељина и да гласа за
доношење одлуке о повећању основног капитала Друштва,
у складу са овом Одлуком.
III
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи и потпише измјене и допуне уговора о оснивању
“БИЈЕЉИНА-ГАС” Д.О.О. Бијељина којим ће се извршити
повећање основног капитала Друштва и оснивачких улога
оснивача, у складу с тачком I ове Одлуке као и промјене
вриједности оснивачких улога оснивача и процентуалног
учешћа оснивача у основном капиталу Друштва као и друге
потребне измјене у овом и другим уговорима и актима а које
су нужне с обзиром на промјене које ће настати уношењем
додатних улога оснивача, промјеном висине улога и
повећањем капитала Друштва.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-66/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16 ) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута

Број 22 - Страна 2

Службени гласник Града Бијељина

Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној
дана 29. октобра 2018. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ИМОВИНЕ СА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Члан 1.
На основу Закона о водама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17),
Меморандума о реализацији Пројекта хитне помоћи и
заштите од поплава у Републици Српској број: 02-855/13 од 24.06.2013. године, Анекса број 1 Меморандума
од 12.01.2017. године закљученог између Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске и Града Бијељина и Споразума о спровођењу
активности на реализацији Пројеката утврђених Анексом
1 Меморандума о реализацији Пројекта хитне помоћи
и заштите од поплава у Републици Српској закљученог
под бројем: 02-370-1675/17 дана 06.11.2017. године између
Града Бијељине и Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина
преносе се улагања у имовину на Републику Српску,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
, Јавну установу “Воде Српске“ Бијељина - улагања у 2017.
и 2018. години у потпуну експропријацију непокретности
ради
изградње-рехабилитације
објекта
комуналне
инфраструктуре-канала
Дашница-Глоговац-Мајевички
ободни канал, на подручју Града Бијељина у износу од
332.299,09 КМ, а уложена средства се налазе у припреми
на конту 014119-остали објекти у припреми.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије Градске управе Града Бијељина, које ће
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске и ЈУ „Воде Српске“ Бијељина доставити
документацију потребну за књиговодствено књижење
имовине чији се пренос врши.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-67/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

означеним као:
- к.п. број 4100/2 у нарави њива 4. класе површине 400 м2,
- к.п. број 4097/2 у нарави њива 2. класе површине 20 м2,
- к.п. број 4097/3 у нарави њива 2. класе површине 162 м2,
све уписане у Посједовни лист број 816, к.о.
Батковић у ком је као посједник уписан Лазић ( Јована)
Драган из Батковића са дијелом 1/1. Предметне парцеле
немају зк. уложак јер су комасационе парцеле које су
у поступку комасације додјељење Лазић (Светозара)
Милану од ког је Лазић (Јована) Драган купио исте.
Непокретности из става 1. ове Одлуке купују се
ради рјешавања имовинско-правних односа на замљишту
које је обухваћено реконструкцијом и модерницазијом
регионалног пута Р-459 а, дионица Вршани - Рача.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која
је утврђена Налазом о извршеном утврђивању оквирне
вриједности непокретности – земљишта ЈП „Дирекција за
развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина, број И-586/18
од 10.09.2018. године, којим је утврђено да вриједност
непокретности износи 2,50 КМ/м2, што за к.п. 4100/2
површине 400 м2, к.п. 4097/2 површине 20 м2 и к.п.
површине 162 м2 (укупна површина парцела износи 582
м2) укупно износи 1.455,00 КМ, коју купопродајну цијену
ће Град Бијељина исплатити Лазић (Јована) Драгану.
Члан 3.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у јавним
евиденцијама непокретности извршиће се упис права својине
и права посједа у корист Града Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности - земљишта описаног у члану 1. ове Одлуке,
по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет
Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-69/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

		
На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16),
члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. став (2) тачка 14. Статута града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града
Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П.
БРОЈ 4100/2, К.П. 4097/2 И К.П.4097/3, К .О. БАТКОВИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима

30. октобар 2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39.
став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2)
тачка 14) Статута града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на 21.
сједници одржаној дана 29. октобра 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П.
БРОЈ 4101/2, К .О. БАТКОВИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности

30. октобар 2018.

Службени гласник Града Бијељина
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означеној као:

29. октобра 2018. године, донијела је

- к.п. број 4101/2 у нарави њива 4 класе површине 314 м2,

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
У К.О. БАТКОВИЋ И К.О. ОСТОЈИЋЕВО СА ГРАДА
БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

уписана у Посједовни лист број 1300, к.о. Батковић у ком
је као посједник уписана Гајић (Милисава) Добринка из
Батковића са дијелом 1/1. Предметна парцела нема зк.
уложак јер се ради о комасационој парцели која је у
поступку комасације додијељена Петровић (Милисава)
Славку од ког је рјешењем о насљеђивању Основног суда
у Бијељини број: 80 0 О 051816 13 О од 20.02.2014. године
наслиједила парцелу.
Непокретности из става 1. ове Одлуке купују се
ради рјешавања имовинско-правних односа на замљишту
које је обухваћено реконструкцијом и модерницазијом
регионалног пута Р-459 а, дионица Вршани - Рача.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која
је утврђена Налазом о утврђивању оквирне вриједности
непокретности-земљишта ЈП „Дирекција за развој и
изградњу града“ д.о.о. Бијељина, број: И-586/18 од 10.09.2018.
године, којим је утврђено да вриједност непокретности
износи 2,50 КМ/м2, што за к.п. 4101/2 површине 314 м2
износи 785,00 КМ. На парцели је процјењена луцерка (о,40
КМ/м2) у износу од 125,60 КМ. Укупна купопродајна
цијена коју ће Град Бијељина исплатити Гајић (Милисава)
Добринки износи 910,60 КМ.
Члан 3.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавним
евиденцијама непокретности извршиће се упис права својине
и права посједа у корист Града Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности - земљишта описаног у члану 1. ове Одлуке,
по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет
Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
Број: 01-022-68/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 23. став 1) и 2), члана 53. став 1) и 2)
и члана 348. став 6) Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 18/16), члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина града Бијељина на 21. сједници одржаној дана

Члан 1.
Преноси се, без накнаде, право својине са Града
Бијељина на Републику Српску, на непокретностима
означеним као: - к.п. број 4116/2 у нарави њива 5. класе
површине 96 м2 и њива 3. класе површине 1079 м2, што
укупно износи 1175 м2 , уписана у п.л. број 3681, к.о.
Батковић, у ком је као посједник уписан Град Бијељина са
дијелом 1/1 и зк. ул. број 40, к.о. Батковић у ком је Град
Бијељина уписан са својином са дијелом 1/1, - к.п. број
1691/3 зв. Пањик у нарави њива 2. класе површине 1273
м2, уписана у п.л. број 800, к.о. Остојићево, у ком је као
посједник уписан Град Бијељина са дијелом 1/1. Парцела је
комасациона и нема зк. уложак.
Предметне парцеле су обухваћене Одлуком Владе
Републике Српске о утврђивању општег интереса број:
04/1-012-2-1404/18 од 30. маја 2018. године („Службени
гласник Републике Српске“, број: 53/18) у сврху потпуне
експропријације ради реконструкције и модернизације
регионалног пута Р -459 а, дионица Вршани - Рача, Бијељина.
Члан 2.
Право својине на непокретности из члана 1.
ове Одлуке преноси се без накнаде, а у сврху рјешавања
имовинско-правних односа на земљишту обухваћеном
елаборатом о експропријацији за потребе реконструкције
и модернизације регионалног пута Р -459 а, дионица
Вршани - Рача , Бијељина, коју обавезу је Град Бијељина
преузео Споразумом о сарадњи у процесу реконструкције
и модернизације регионалног пута Р-459 а, дионица
Вршани-Рача закљученим између ЈП „Путеви Републике
Српске“ д.о.о. Бања Лука и Града Бијељина дана 23.08.2017.
године под бројем: 02-370-1289/17.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-70/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 39. став (2) тачка 1) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), а у вези са чланом 4. став 1. и 2. и чланом 5.
став 1. тачка в) Закона о утврђивању и преносу права
располагања имовином на јединице локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 70/06),
Скупштина града Бијељина на 21. сједници одржаној дана
29. октобра 2018. године, донијела је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У
К.О. БИЈЕЉИНА 1 ОШ „ КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Град Бијељина
као корисник и власник
непокретности ознечене као к.п. број 143/293 у нарави
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зграда образовања површине 908 м2, земљиште уз школску
зграду површине 500 м2 и њива 3. класе површине 2620
м2 уписане у Лист непокретности број 9446, к.о Бијељина
1 и зк. ул. број 17488 и 18395, к.о. Бијељина 1, Даје на
кориштење ОШ “ Кнез Иво од Семберије“ Бијељина,
Подручно одјељење Ковиљуше - дио к.п. 143/293 и то: дио
зграде образовања у површини од 1416 м2 у нарави помоћни
пословни простор у ванпривреди – подрум површине 128
м2, пословни простор у ванпривреди-приземље површине
569 м2, пословни птростор у ванпривреди-спрат површине
719 м2 и дио дворишта и то: игралиште, ограђени дио
земљишта око школе уз игралиште и ограђени дио
земљишта са јужне и источне стране објекта школе до
ограде испред улаза у Амбуланту породичне медицине
Дома здравља у Бијељини, што укупно износи 2500 м2.
Члан 2.
Дио непокретности из члана 1. ове Одлуке даје
се на кориштење ОШ “Кнез Иво од Семберије“ Бијељина
, без накнаде, а исте ће се користити све док се у њима
обављање основна васпитно-образовна дјелатност Подручно одјељење Ковиљуше.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-71 /18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 23. став 1) и 2) и члана 53. став 1) и 2)
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16),
члана 39. став 2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана
39. став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018.
године, донијела је
О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ – K.П.
БРОЈ 892/2 , К.П. БРОЈ 891/3, К.П. БРОЈ 877/2, К.П. БРОЈ
901/7 И К.П. БРОЈ 911/2, СВЕ К.О БИЈЕЉИНА 1
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима
означеним као:
- к.п. број 892/2 зв. „Окућница“ у нарави двориште
површине 23 м2, уписана у зк. уложак број 2511, к.о.
Бијељина 1 на којој је Лакић (Воје) Михајло уписан са
правом својине са дијелом 1/1, а што одговара к.п. број
892/2 зв. „Окућница“ у нарави двориште површине 23 м2,
уписаној у Лист непокретности број 2542, к.о. Бијељина
1 на којој је као корисник уписан Лакић (Воје) Михајло са
дијелом 1/1,
- к.п. број 891/3 зв. „Окућница“ у нарави њива 1.
класе површине 41 м2, уписана у зк. уложак број 2512,
к.о. Бијељина 1 на којој је Лакић (Воје) Војислав уписан
са правом својине са дијелом 1/1, а што одговара к.п. број
891/3 зв. „Окућница“ у нарави њива 1. класе површине
41 м2, уписаној у Лист непокретности број 2543, к.о.
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Бијељина 1 на којој је као корисник уписан Лакић (Воје)
Војислав са дијелом 1/1,
- к.п. број 877/2 зв. „Окућница“ у нарави двориште
површине 6 м2, уписана у зк. уложак број 3739, к.о.
Бијељина 1 на којој је Поповић (Живан) Вељко уписан са
правом својине са дијелом 1/1, а што одговара к.п. број
877/2 зв. „Окућница“ у нарави двориште површине 6 м2,
уписаној у Лист непокретности број 3818, к.о. Бијељина 1
на којој је као корисник уписан Поповић ( Живан) Вељко
са дијелом 1/1,
- к.п. број 901/7 зв. „Окућница“ у нарави двориште
површине 3 м2, уписана у Лист непокретности број
4399, к.о. Бијељина 1 на којој је као корисник уписан
Стевановић (Божидара) Славко са дијелом 1/1. Катастарска
парцела одговара дијелу грунтовне парцеле број 2225/24,
уписане у зк. уложак број 9749, к.о. Бијељина.
- к.п. број 911/2 зв. „Окућница“ у нарави воћњак
површине 3 м2, уписана у Лист непокретности број 2013,
к.о. Бијељина 1 на којој су као корисници уписани Илић
(Драге) Срећко и Илић (Раје) Милка р. Мичић са дијелом
од по ½. Катастарска парцела одговара дијелу грунтовне
парцеле број 2225/1 и 2225/16 обје уписане у зк. уложак
број 11400, к.о. Бијељина у ком су Илић (Драге) Срећко и
Илић (Раје) Милка р. Мичић уписани са правом својине са
дијелом од по ½. .
Непокретности из става 1. овог члана купују се
ради проширења улице Иве Андрића у Бијељини.
Члан 2.
Према Налазу
ЈП „Дирекција за развој и
изградњу града“ д.о.о. Бијељина број: И-500/17 од
11.08.2017 и И-481/18 од 13.07.2018. године предметне
парцеле су у обухвату Урбанистичког плана Града
Бијељина 2011. године и налазе се у трећој стамбенопословној зони. Одлуком Скупштине града Бијељина о
висини вриједности непокретности по зонама, вриједност
грађевинског земљишта у трећој стамбено-пословној зони
износи 49,70 КМ/м2. Имајући у виду да је 2010. године на
наведеној локацији земљиште плаћано по цијени од 60
КМ/м2 ради изградње кружног тока код „Дуда“, земљиште
које је предмет куповине процјењује се на 60 КМ/м2.
Према Налазу И-500/17 од 11.08.2017. године:
- укупна вриједност к.п. 892/2 (површине 23 м2)
износи 4.200,00 КМ од чега је вриједност земљишта
1.380,00 КМ, а засада туја, живе ограде, капије и водоводног
шахта 2.820,00 КМ, који износ ће Град Бијељина исплатити
Лакић (Воје) Михајлу,
- укупна вриједност к.п. 891/3 (површине 41 м2)
износи 6.230,00 КМ од чега је вриједност земљишта
2.460,00КМ, а засада туја, живе ограде, жичане ограде
3.770,00 КМ, који износ ће Град Бијељина исплатити
Лакић (Воје) Војиславу.
Према Налазу И-481/18 од 13.07.2018. године:
- укупна вриједност к.п. 877/2 површине 6 м2 износи
360,00КМ (на парцели нема засада ни објеката) који износ ће
Град Бијељина исплатити Поповић (Живана) Вељку,
- укупна вриједност к.п. 901/7 површине 3 м2
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износи 180,00КМ (на парцели нема засада ни објеката)
који износ ће Град Бијељина исплатити Стевановић
(Божидара) Славку,
- укупна вриједност к.п. 911/2 површине 3 м2
износи 180,00КМ (на парцели нема засада ни објеката)
који износ ће Град Бијељина исплатити Илић (Драго)
Срећку и Илић (Раје) Милки рођ. Мичић.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да на основу ове Одлуке закључи код нотара Уговоре о
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште
замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
и књижења истих у јавној евиденцији непокретности
сноси Град Бијељина.
Члан 4.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавним
евиденцијама непокретности извршиће се упис права
коришћења и права својине у корист Града Бијељина са
дијелом 1/1.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-72/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 5. став 1) тачка б),
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 20/12), члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној
дана 29. октобра 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО
К.П.
БРОЈ
2099/1, К.П. БРОЈ 2099/2 И К.П. БРОЈ 2099/5, СВЕ К.О.
БИЈЕЉИНА 2
Члан 1.
Под условима и на начин утврђен овом Одлуком
провешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у
својини Града Бијељина, означених као:
- к.п. број 2099/1 зв. „ул. Дим. Лопандића“ у нарави
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зграда образовања површине 394 м2,
- к.п. број 2099/1 зв. „ул. Дим. Лопандића“ у
помоћна зграда површине 55 м2,
- к.п. број 2099/1 зв. „ул. Дим. Лопандића“ у
земљиште уз шк. и ист. Зг. површине 307 м2,
- к.п. број 2099/2 зв. „ул. Дим. Лопандића“ у
земљиште уз шк. и ист. Зг. површине 120 м2,
- к.п. број 2099/5 зв. „ул. Дим. Лопандића“ у
земљиште уз шк. и ист. Зг. површине 903 м2,

нарави
нарави
нарави
нарави

уписане у Лист непокретности број 6909, к.о.
Бијељина 2, у ком је Град Бијељина уписана као корисник
са дијелом 1/1 и у зк. улошку број 779, к.о. Бијељина 2 у
ком је Град Бијељина уписана са својином са дијелом 1/1.
Према
Регулационом
плану “Лединци 1”
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/14) предметне
парцеле чине двије грађевинске парцеле и то:
1. к.п. 2099/1 укупне површине 756 м2 и к.п. 2099/2
површине 120 м2, што укупно износи 876 м2, чине једну
грађевинску парцелу на којој је предвиђена изградња
вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности
П+5 (Прва грађевинска парцела).
Како у ову грађевинску парцелу улази дио
к.п. 2099/1 у нарави зграда образовања која по РП
„Лединци1“ (у површини од око 12 м2 ) улази у планирану
саобраћајницу, а иста се није могла формирати као
посебна парцела до рушења објекта, потенцијални купац
се обавезује да након формирања грађевинске парцеле,
дио који припада саобраћајници по РП пренесе на Град
Бијељина, без накнаде.
2. к.п. 2099/5 површине 903 м2 и чини једну
грађевинску парцелу на којој је предвиђена изградња
вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности
П+4 (Друга грађевинска парцела).
Прилаз овој грађевинској парцели обезбијеђен је
преко к.п. број 2099/3, к.о. Бијељина 2, која представља дио
планиране саобраћајнице и у власништву је Града Бијељина
и дијела парцеле к.п. 2099/1, к.о. Бијељина 2 који се надовезује
на к.п. 2099/3 , а до реализације РП „Лединци 1“.
Члан 2.
Почетна продајна цијена непокретности из
члана 1. ове Одлуке према Налазу ЈП „Дирекција за
развој и изградњу града Бијељина“ д.о.о. Бијељина број:
И-707/18 од 23.10.2018. године износи 600.000,00 КМ/м2
(словима: шестохиљада конвертибилних марака), од чега
је вриједност прве грађевинске парцеле 400.000,00 КМ, а
друге грађевинске парцеле 200.000,00 КМ)
Купац непокретности из члана 1. ове Одлуке (обје
грађевинске парцеле) може бити само само једно физичко
или правно лице.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни
уплатити износ од 10% од почетне лицитационе цијене,
односно износ од 60.000,00 КМ (словима: шесдесетхиљада
конвертибилних марака), на јединствен рачун трезора
Града Бијељина.
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Члан 4.
Продајну цијену наведених некретнина учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
на рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће градска Комисија за спровођење
јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом
грађења непокретности у својини Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 18/16).
Објава
огласа
за продају непокретности
лицитацијом из члана 1. Одлуке извршиће се у ‘’Семберским
новинама“, Дневним независним новинама „НИГД ДНН“
д.о.о. Бања Лука (Независне новине), Огласној плочи Градске
управе Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Трошкове израде Уговора о купопродаји као и
књижења истог у јавним евиденцијама непокретности
сноси купац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-73/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 37. а у вези са
чланом 114. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 39. став
2. тачка 40. и 43. а у вези са чланом 117. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној дана
29. октобра 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови за оснивање
мјeсних заједница, послови, учешће грађана у вршењу
послова мјeсне заједнице, начин и поступак избора савјета
мјесних заједница, финансирање и средства за рад мјесних
заједница, обављање административних и стручних
послова за потребе мјесних заједница, подјела подручја
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Града на мјесне заједнице односно образовање и утврђивање
подручја и називи мјесних заједница као и друга питања од
значаја за рад мјесних заједница на подручју Града Бијељина.
Члан 2.
(1) Мјесна заједница је територијална јединица
на подручју Града Бијељина (у даљем тексту: Град) у којој
грађани утврђују и остварују непосредне и заједничке
потребе и интересе, обављају послове утврђене законом,
Статутом Града Бијељина (у даљем тексту: Статут Града),
овом одлуком и другим актима Скупштине Града и облик је
непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.
(2) Мјесна заједница нема статус правног лица.
II - ОСНИВАЊЕ, ПОСЛОВИ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 3.
(1) Мјесна заједница се оснива одлуком Скупштине
Града, за подручје на којем постоји интерес становника,
које представља територијалну и функционалну цјелину,
засновану на просторним, историјским, привредним
и културним разлозима, на којем постоји међусобна
повезаност грађана и могућност остваривања њихових
заједничких интереса и потреба.
(2) Мјесна заједница се може основати за подручје
једног или више насељених мјеста или за дио подручја
насељеног мјеста, под условима и става 1. овог члана.
Члан 4.
(1) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице,
промјену њеног подручја и назива може покренути најмање
10% бирача који имају пребивалиште на подручју насељеног
мјеста, односно насељених мјеста за које се предлаже
оснивање нове мјесне заједнице или најмање 1/3 одборника
Скупштине Града или Градоначелник, у складу са Статутом
Града и актима Скупштине Града.
(2) Иницијатива за оснивање мјесне заједнице,
промјену њеног подручја и назива, у складу са законом и
Статутом Града, подноси се Скупштини Града.
(3) Скупштина Града, у поступку разматрања
иницијативе за оснивање мјесне заједнице, промјену њеног
подручја или назива, може одлучити да се о иницијативи
обави јавна расправа на збору грађана.
(4) У случају из става 3. овог члана, збор грађана
сазива овлашћено лице, у складу са законом и одлуком
Скупштине Града.
Члан 5.
(1) У мјесној заједници своје потребе и интересе
грађани задовољавају и остварују:
1) покретањем иницијатива и учешћем у јавној
расправи приликом припреме и доношења просторних и
урбанистичких планова Града за подручје мјесне заједнице,
2) покретањем иницијатива, давање мишљења
и учешћем у изградњи комуналних објеката и објеката у
општој употреби,
3) покретањем иницијативе и учешћем у јавним
расправама о активностима које су у вези развојем привреде
и друштвених дјелатности,
4) прикљупљањем и достављањем органима Града,
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јавним предузећима и установама представке и притужбе
на њихов рад, као и иницијативе и приједлоге грађана за
рјешавање питања од њиховог заједничког интереса,
5) учешћем у обезбјеђивању просторних,
финансијских и организационих услова за спорт и
рекреацију
6) организовањем разних облика хуманитарне
помоћи на свом подручју,
7) заштитом од елементарних непогода и
организовањем, отклањањем или ублажавањем посљедица
од елементарних непогода,
8) сарадњом са удружењима грађана о питањима
која су од интереса за грађане мјесне заједнице и
9) обављањем других послова, у складу са законом,
Статутом Града и актима Скупштине Града.
(2) Грађани путем Савјета мјесне заједнице (у даљем
тексту: Савјет) учествују у поступку утврђивања приједлога
планова изградње објеката комуналне инфраструктуре на
подручју мјесне заједнице.
(3) Скупштина Града може посебном одлуком
повјерити мјесној заједници обављање послова из
надлежности Града, у складу са законом и Статутом Града.
Члан 6.
(1) Мјесну заједницу представља предсједник
Савјета мјесне заједнице.
(2) Ради овјере аката мјесне заједнице, аката савјета
мјесне заједнице, записника и аката са збора грађана
мјесне заједнице, текуће коресподенције и других аката
мјесне заједнице или аката у којима је представљена мјесна
заједница, мјесна заједница има печат округлог облика,
пречника 25 мм у коме је исписан текст: Град Бијељина,
текст назива мјесне заједнице, и сједиште мјесне заједнице.
(3) Градска управа Града Бијељина (у даљем тексту:
Градска управа) обезбеђује израду и успоставља евиденцију
о печатима и лицима одговорним за употребу печата мјесне
заједнице.
Члан 7.
(1) Администартивне и стручне послове за потребе
мјесних заједница, упис и вођење регистра мјесних заједница
обавља Градска управа.
(2) Регистар мјесних заједница води Градска управа
у складу са правилником који доноси министар управе и
локалне самоуправе.
(3) Успостављање евиденције о печатима и лицима
одговорним за употребу печата мјесне заједнице уређује
Градоначелник, у складу са Статутом Града и овом одлуком.
III - САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 8.
(1) Орган мјесне заједнице је Савјет који има
најмање 5, а највише 11 чланова.
(2) Савјет има предсједника којег бирају чланови
Савјета, натполовичном већином гласова од укупног броја
чланова.
(3) Мандат Савјета траје четири године.
(4) Предсједник и чланови Савјета могу за свој рад
примати накнаду, у складу са посебном одлуком Скупштине Града.
Члан 9.
(1) Предсједник Савјета представља Савјет, сазива
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и предсједава сједницама Савјета, потписује и стара се о
извршењу аката Савјета и обавља друге послове у складу са
законом, Статутом Града, овом одлуком и актима Савјета.
(2) Организација и начин рада Савјета, сазивање и
одржавање сједница, јавност рада и друга питања од значаја
за рад, уређују се пословником који доноси Савјет.
(3) Савјет одлучује већином гласова присутних
сједници, ако сједници присуствује већина од укупног броја
чланова Савјета.
Члан 10.
Број чланова Савјета за сваку мјесну заједницу
утврђује Скупштина Града посебном одлуком, у складу са
Статутом Града.
Члан 11.
(1) Савјет обавља сљедеће послове:
1) стара се о извршењу одлука које грађани донесу
на збору грађана,
2) предлаже план развоја мјесне заједнице, у складу
са плановима развоја Града,
3) доноси
програм мјера и активности за
реализацију планова и програма развоја мјесне заједнице,
4) сарађује и учествује у активностима других
субјеката који дјелују на подручју мјесне заједнице,
5) управља средствима којима располаже мјесна
заједница и утврђује приоритете коришћења средстава
добијених по основу донација и поклона,
6) покреће иницијативе за изградњу и одржавање
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре и
начина обезбјеђења средстава, унапређење заштите
животне средине, уређивање насеља, побољшање услова за
образовање и васпитање, културу, социјалну и здравствену
заштиту становништва, развој туризма, спорта и рекреације
и у другим областима од заједничког интереса мјесног
становништва,
7) утврђује листу приоритета за изградњу
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре, на
основу одлука збора грађана,
8) одлучује о коришћењу објеката који су
додијељени на коришћење мјесној заједници, у складу са
одлукама Скупштине Града,
9) подноси збору грађана извјештај о свом раду и
раду мјесне заједнице, и
10) доноси пословник о свом раду,
11) доноси етички кодекс понашања предсједника и
чланова Савјета,
12) друге послове утврђене законом, Статутом
Града, овом одлуком и другим актима органа Града.
(2) На захтјев надлежних органа, грађана или
правних лица, Савјет може издавати акте о потврди
чињеница у мјесној заједници о којима се не води службена
евиденција, ако су те чињенице познате Савјету, а потврда
тих чињеница је потребна ради остваривања права или
обавеза грађана и правних лица.
(3) Програм мјера и план активности односно план
рада мјесне заједнице усваја Савјет у складу са методологијом
коју посебним упутством прописује Градоначелник.
Члан 12.
(1) Изборе за савјете мјесних заједница расписује
Скупштина Града, у складу са изборним прописима и
Статутом Града.
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(2) Савјет бирају бирачи уписани у бирачки списак,
на зборовима грађана, који имају пребивалиште на подручју
мјесне заједнице, непосредно, тајним гласањем и у складу
са изборним прописима, Статутом Града и одлукама
Скупштине Града.
(3) За чланове савјета изабрани су кандидати који су
добили највећи број гласова бирача који су гласали на збору
грађана, ако изборним прописима није другачије предвиђено.
Члан 13.
(1) Новоизабрани савјет ће се конституисати у
року који одреди орган надлежан за провођење избора, у
складу са изборним прописима.
(2) Прву конститутивну сједницу новоизабраног
савјета сазива предсједник предходног сазива савјета
или, ако он не сазове у предвиђеном року, конститутивну
сједницу новоизабраног савјета ће сазвати новоизабрани
члан савјета који је освојио највећи број гласова.
(3) Савјет се конституише избором предсједника савјета,
натполовичном већином гласова од укупног броја чланова.
(4) Примопредаја дужности између претходног и
новоизабраног Савјета мјесне заједнице врши се у складу са
упутством које доноси Градоначелник.
Члан 14.
(1) Мандат предсједника, односно члана Савјета
престаје у случајевима и по поступку утврђеним изборним
прописима, Статутом Града и овом Одлуком.
(2) Престанак мандата предсједника односнo члана
Савјета утврђује надлежни градски изборни орган, на
основу акта којим је утврђен разлог престанака мандата, ако
изборним прописима није другачије предвиђено.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, ако је
предсједнику Савјета престао мандат предсједника на
лични захтјев при чему остаје члан Савјета, избор новог
предсједника Савјета извршиће Савјет, у складу са изборним
прописима, Статутом Града и овом Одлуком.
Члан 15.
(1) Ако предсједнику или члану Савјета престане
мандат прије истека времена на које је изабран, члан Савјета
постаје сљедећи кандидат са листе кандидата који је добио
највећи број гласова приликом избора чланова Савјета, ако
изборним прописима није другачије предвиђено.
(2) Ако је опозван Савјет, Скупштина Града
расписује превремене изборе за Савјет, ако изборним
прописима није другачије предвиђено.
Члан 16.
(1) Предсједник и чланови Савјета дужни су да
своје дужности обављају у складу са законом, Статутом
Града, овом одлуком, својим пословником и прописима и
другим актима органа Града.
(2) Предсједник и чланови Савјета дужни су да се
придржавају етичког кодекса понашања који доноси Савјет.
(3) Нацрт пословника савјета мјесне заједнице и
нацрт етичког кодекса понашања предсједника и чланова
Савјета мјесне заједнице, уз сагласност Градоначелника,
сачињава надлежна организациона јединица за послове
мјесних заједнице Градске управе и доставља савјетима на
разматрање и усвајање.
IV - ЗБОР ГРАЂАНА У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
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Члан 17.
(1) Грађани на збору грађана расправљају и дају
приједлоге о питањима из надлежности органа Града која
су од непосредног значаја и заједничког интереса за грађане
одређеног подручја Града, односно подручја за које је збор
грађана сазван, иницирају и предлажу начине рјешавања
одређених питања и доношење аката из дјелокруга Скупштине
Града и одлучују о одређеним питањима, у складу са законом,
Статутом Града и актима Скупштине Града.
(2) Збор грађана сазива се за насељено мјесто,
цијелу мјесну заједницу или њен дио (улица, кварт, насеље,
заселак), у складу са одлуком Скупштине Града.
(3) Ако посебном одлуком није другачије уређено,
за пуноважно расправљање и одлучивање на збору грађана
у мјесној заједници, потребно је да присуствује најмање
број грађана предвиђен за избор савјета мјесне заједнице,
у складу са Статутом Града а одлуке се доносе већином
гласова присутних на збору.
Члан 18.
(1) Збор грађана у мјесној заједници организује се
у складу са законом, Статутом Града, Одлуком о облицима
непосредног учешћа грађана у остваривању локалне
самоуправе у Граду Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, бр. 5/14) и овом Одлуком.
(2) У циљу успјешнијег организовања и вођења збора
грађана у мјесној заједници, на приједлог организационе
јединице Градске управе надлежне за послове мјесних
заједница, Градоначелник одобрава посебно припремљен
приручник који се доставља у све мјесне заједнице.
(3) Приручник из става 2. овог члана, поред
информативних и стручних напомена, садржи и практична
упутства, обрасце и сл. који треба да омогуће успјешно
организовање и ефикасан рад збора грађана у мјесној
заједници.
V - СРЕДСТВА ЗА РАД МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 19.
(1) Средства за финансирање рада мјесних
заједница обезбјеђују се у буџету Града.		
(2) Поред средстава става 1. овог члана, средства за
финансирање мјесне заједнице могу бити:		
1) средства грађана која се обезбјеђују
самодоприносом, у складу са законом,
2)
додијељена
средства
заинтересованих
привредних друштава и других организација и институција,
3) донације и поклони,
4) лично учешће грађана мјесне заједнице и
5) други законити извори.
(3) Савјет предлаже начине коришћења
финансијских средстава из става 2. овог члана.
(4) Евиденције финанијских средстава које користи
мјесна заједница обезбјеђује Градска управа, у складу са
законом и другим прописима.
Члан 20.
Скупштина Града може посебном одлуком
повјерити мјесној заједници коришћење одређене имовине
Града која је потребна за задовољавање заједничких потреба
мјесног становништва и уредити услове и начин коришћења
те имовине, у складу са законом.
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VI - САРАДЊА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И НАДЗОР НАД
РАДОМ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 21.
(1) Мјесне заједнице сарађују са органима Града у
питањима од заједничког интереса за мјесно становништво
и становништво Града, у складу са законом, Статутом Града
и актима органа Града.
(2) У смислу става 1. овог члана, органи Града,
нарочито,
координирају активности са мјесним
заједницама у циљу реализације планова и програма
развоја Града и мјесних заједница, разматрају приједлоге и
иницијативе из мјесних заједница, информишу грађане о
својим активностима, консултују грађане о приоритетима
развоја подручја мјесне заједнице и пружају стручну,
административну и другу помоћ у раду мјесних заједница.
(3) На захтјев органа Града, мјесне заједнице су
дужне достављати податке и информације о свом раду.
Члан 22.
Мјесне заједнице међусобно сарађују у питањима
од заједничког интереса, ради усклађивања потреба и
интереса мјесног становништва, реализације заједничких
односно повезаних пројеката изградње комуналних,
инфрастрктурних и других објеката и у другим питањима
од заједничког интереса.
Члан 23.
(1) Надзор над радом Савјета врши организациона
јединица Градске управе која обавља послове опште управе,
ако није обрзована посебна организациона јединица која се
бави питањима рада мјесних заједница.
(2) У вршењу надзора, организациона јединица из
става 1. овог члана је овлашћена да захтијева достављање
извјештаја и информација о раду савјета, да указује на
проблеме, да захтијева рјешавање и предлаже начине
рјешавања одређених или спорних питања питања која се
појављују у раду савјета, да израђује и подноси извјештаје,
информације и предлоге за предузимање одговарајућих мјера
за унапређење рада мјесних заједница и да врши друге послове
у складу са законом, овим статутом и актима органа Града.
VII - ПОДЈЕЛА
ЗАЈЕДНИЦЕ

ПОДРУЧЈА

ГРАДА

НА

МЈЕСНЕ

Члан 24.
(1) Подручје Града дијели се на мјесне заједнице, у
складу са овом Одлуком.
(2) Мјесне заједнице имају свој назив и подручје
утврђено овом Одлуком.
Члан 25.
У складу са исказаним интересима грађана, на
подручју Града образују се сљедеће мјесне заједнице:
1. Мјесна заједница “Центар” која обухвата дио
подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа
улица Вука Караџића и Николе Тесле иде лијевом страном
улице Николе Тесле обухватајући обје стране улице Жртава
фашистичког терора улази у улицу Кнеза Милоша, чијом
десном страном иде ка аутобуској станици одакле улази у
Карађорђеву улицу обухватајући њену лијеву страну, а према
Тргу Краља Петра I Карађорђевића обје стране те улице и
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улази у улицу Војводе Степе. Обухаватајући обје њене стране
излази на улицу Меше Селемовића, а из те улице враћа
се ка центру града обухватајући улице 2. Априла и Краља
Милутина, затим иде Мајевичком улицом обухватајући обје
њене стране до раскршћа са улицом Арсенија Чарнојевића
одакле обухвата само десну страну Мајевичке улице, а
затим улази у улицу Кнегиње Милице и иде њеном десном
страном па излази на Трг Краља Петра I Карађорђевића
који такође обухвата. Затим иде улицом Вука Караџића до
раскршћа са улицом Николе Тесле гдје је почео опис границе
ове мјесне заједнице, а обухвата и улице Атинска, Браће
Гаврић, Његошева, Патријарха Павла и Трг Генерала Драже
Михаиловића које су унутар описаног подручја.
2. Мјесна заједница “Стари Град” која обухвата дио
подручја насељеног мјеста Бијељина и то: десну страну улице
Незнаних Јунака, почевши од моста на каналу Дашница у
близини Дистрибутивног центра и иде до улице Гаврила
Принципа, чијом десном страном иде до Трга Краља Петра
I Карађорђевића, затим наведеним тргом до улице Кнегиње
Милице и иде њеном лијевом страном па излази на Мајевичку
улицу и идући њеном лијевом страном улази у улицу Арсенија
Чарнојевића. Обухвата обје стране наведене улице и излази
на улицу Димитрија Туцовића, па лијевом страном улице
Димитрија Туцовића излази на улицу Живојина Мишића
и иде њеном лијевом страном ка Жељезничкој станици
односно до моста на каналу Дашница на Жељезникој станици.
Одатле граница иде узводно каналом све до моста на каналу
Дашница одакле је почео опис границе ове мјесне заједнице,
а обухвата и улице Мајора Драгутина Гавриловића, Јеврејска,
Милоша Обилића, Бошка Бухе, Пребиловачка, Професора
Бакајлића, Сарајевска, Солунска, Студеничка, Светог Саве,
Светозара Марковића, Толстојева, Змај Јовина које су унутар
описаног подручја.
3. Мјесна заједница “Дашница” која обухвата дио
подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од моста на каналу
„Дашница“ до Жељезничке станице и иде низводно каналом
обухватајући дио улице Петра Кочића све до границе к.о.
Бијељина, Велика Обарска и Батковић (Мала Обарска), а
затим наставља границом наведених к.о. одакле се спушта
ка улици Семберских Ратара чијом лијевом страном иде
ка Пољопривредној школи, обухватајући школске објекте.
Улази у улицу Шабачких ђака обухватајући обје стране
наведене улице и излази на мост на каналу Дашница код
Жељезничке станице гдје је и почео опис границе ове мјесне
заједнице, а обухвата и улице Јанка Веселиновића, Раје
Баничића, Стевана Синђелића, Таковска, Васка Попе, Зеке
Буљубаше које су унутар описаног подручја.
4. Мјесна заједница “Дашница I” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: иза моста на
каналу Дашница на углу улица Незнаних јунака и Душана
Баранина, па иде улицом Душана Баранина обухватајући
њене обје стране, улази у улицу Стјепан Митров Љубише и
обухвата обје њене стране, па даље низводно каналом све
до границе к.о. Бијељина и к.о. Велика Обарска и Бијељина
Село, обухватајући све објекте у улицама Петра Кочића,
Симе Матавуља, Петра Лубарде и Фрушкогорској. Затим
се граница спушта ка западу и излази на Сремску улицу
између предузећа „Столар“ и улицу Иве Андрића. Одатле иде
улицом Незнаних Јунака и њеном десном страном долази
до раскршћа са улицом Душана Баранина гдје се и завршава
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опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице 1.
Маја, 18. Новембра, Бориса Пастернака, Бранка Радичевића,
Цара Уроша, Професора Николе Мачкића, Сремска, Стевана
Крњића, Гетеова које су унутар описаног подручја.
5. Мјесна заједница “Вељко Лукић” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: обје стране
улице Иве Андрића одакле иде у правцу сјеверозапада до
границе к.о. Бијељина и к.о. Бијељина Село, а затим се
том границом спушта ка југозападу до улице Светозара
Ћоровића чијом десном страном излази на улицу
Незнаних јунака па идући њеном лијевом страном долази
до улице Иве Андрића одакле је и почео опис границе ове
мјесне заједнице, а обухвата и улице Бањалучка, Церска,
Ђакона Авакума, Данка Кабиља Букија, Душана Радовића,
Јасеновачких Мученика, Јосифа Панчића, Косовке Девојке,
Лазе Костића, Мачванска, Мајора Милана Тепића, Проте
Матеје, Стефана Дечанског, Василија Острошког, Владике
Николаја које су унутар описаног подручја.
6. Мјесна заједница “15. Мајевичка” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: лијеву
страну улице Светозара Ћоровића одакле излази на улицу
Незнаних Јунака и иде њеном лијевом страном ка каналу
Дашница, па улази у улицу Кулина Бана обухватајући
обје њене стране, а затим улази у улицу Пантелинску чијом
десном страном иде до границе к.о. Бијељина и насељених
мјеста Пучиле, Хасе и Бријесница и идућим том границом
ка сјеверу поново улази у улицу Светозара Ћоровића гдје
је и почео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата
и улице Данила Илића, Добровољачка, Јована Рашковића,
Јурија Гаргарина, Колубарска, Лукијана Мушицког, Марка
Миљанова, Метохијска, Ратка Перића, Сутјеска, Танаска
Рајића, Теодора Софренића, Трифка Грабежа, Угљевичка
које су унутар описаног подручја.
7. Мјесна заједница “Филип Вишњић” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: лијеву страну
улице Незнаних Јунака почев од моста на каналу Дашница
у тој улици затим лијеву страну Гаврила Принципа, десном
страном улице Николе Тесле улази у улицу 27. Марта. Затим
иде десном страном улице 27. Марта до моста на каналу
Дашница у наведеној улици, па низводно каналом све до
моста на каналу Дашница у улици Незнаних Јунака гдје се
и завршава опис границе ове мјесне заједнице, а обухавата
и улице Браће Суботић, Бранка Ћопића, Данила Киша,
Достојевског, Филипа Вишњића, Јерменска, Крајишка,
Милоша Црњанског, Нушићева, Рударска, Саве Ковачевића,
Симе Милутиновића Сарајлије, Видовданска, Зорана
Радмиловића које су унутар описаног подручја.
8. Мјесна заједница “Богдановић” која обухвата
дио подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа
улица 27. Марта и Српске Војске иде лијевом страном улице
27. Марта до њеног раскршћа са улицом Ћирила и Методија,
коју испушта, затим граница иде ка југу у улицу Стјепана
Томашевића, обухватајући њену десну страну, а затим се
пружа паралелно са улицом Војводе Петра Бојовића и
излази на раскршће ове улице и улице Ђуре Даничића.
Одакле граница иде у улицу Српске Војске па њеном
лијевом страном до раскршћа са улицом Потпоручника
Смајића, одакле обухвата обје стране улице Српске Војске
долази до раскршћа ове улице и улице 27. Марта одакле је
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и започео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата
и улице Баје Станишића, Цара Душана, Ђуре Јакшића,
Грачаничка, Ивана Горана Ковачића, Јована Цвијића, Јована
Кронштанског, Кадињачка, Козарачка, Николе Пашића,
Савска које су унутар описаног подручја.
9. Мјесна заједница “Вук Караџић” која обухвата дио
подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа улице
Српске Војске и Војводе Петра Бојовића иде десном страном
улице Српске Војске ка југу све до границе к.о. Бијељина и
к.о. Пучиле. Затим границом наведених к.о. иде ка западу и
улази у улицу Бранка Миљковића, обухватајући обје њене
стране, па обалом канала Дашнице улази у улицу 27. Марта
код моста у наведеној улици, затим иде лијевом страном те
улице до раскршћа са улицом Ћирила и Методија. Од тог
раскршћа граница се спушта ка улици Стјепана Томашевића
па идући њеном лијевом страном улази у улицу Војводе Петра
Бојовића и обухватајући обје стране долази до раскршћа ове
улице и улице Српске Војске на мјесту одакле је и почео опис
границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице 8. Марта,
Баје Пивљанина, Богдана Зимоњића, Ћирила и Методија,
Црвеног Крста, Јакова Миловића, Лопарска, Луја Пастера,
Милована Глишића, Младе Босне, Старине Новака, Стефана
Немање, Васе Пелагића, Владике Гаврила које су унутар
описаног подручја.
10. Мјесна заједница “Галац” која обухвата дио
подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа улица
Жртава фашистичког терора и Галац иде ка Милешевској
улици и обухвата обје њене стране, па се иза градског
стадиона граница спушта ка југоистоку, обухватајући улице
Хајдук Станкова и Краља Твртка све до границе између
к.о. Бијељина и к.о. Голо Брдо и Патковача затим границом
између наведених к.о. иде југозападу до улице Српске Војске
и иде њеном десном страном па улази у улицу Потпоручника
Смајића и обухватајући обје стране излази на улицу Галац.
Граница затим обухвата обје стране улица Галац и долази до
раскршћа ове улице и улице Жртава фашистичког терора
гдје се и завршава опис границе ове мјесне заједнице,
а обухвата и улице 24. Септембар, Балканска, Богдана
Жерајића, Дринска, Јована Скерлића, Лозничка, Николе
Спасојевића, Соколска, Светозара Милетића које су унутар
описаног подручја.
11. Мјесна заједница “Соколски дом” која обухвата дио
подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа улица
Жртава фашистичког терора и Кнеза Милоша обухвата лијеву
страну улице Кнеза Милоша, па улази у улицу Софке Николић,
па обухватајући обје њене стране граница се иза градског
стадиона спушта ка југоистоку наслањајући се на границу
Мјесне заједнице „Галац“ све до границе између к.о.Бијељина
и к.о. Голо Брдо, затим граница иде ка сјевероистоку између
наведених к.о. Попови и Амајлије, потом граница иде улицом
Кнез Иве од Семберије према западу, улази у Карађорђеву
улицу и њеном десном страном улази у улицу Кнеза Милоша,
одакле обухватајући десну страну долази до раскршћа ове
улице и улице Жртава фашистичког терора гдје је и почео
опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице Десанке
Максимовић, Мајке Јевросиме, Паје Јовановића, Розе др Папо,
Сергеја Јесењина, Тиршова, Уроша Предића, Жичка које су
унутар описаног подручја.
12. Мјесна заједница “Лединци” која обухвата дио
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подручја насељеног мјеста Бијељина и то: од раскршћа
улица Војводе Степе, Српске Добровољачке Гарде и Трга
Генерала Драже Михајловића. Граница даље обухвата обје
стране наведених улица, као и остале улице које се спајају са
улицом Српске Добровољачке Гарде. Граница даље иде према
Новом Селу, обухватајући и то насељено мјесто, а затим
до границе између к.о. Бијељина и к.о. Дворови, којом иде
према к.о. Батковић у правцу Мале Обарске, обухватајући и
насељено мјесто Гојсовац. Затим се граница спушта десном
страном улице Семберских Ратара ка Пољопривредној
школи излазећи на жељезничку пругу Бијељина - Шид
иза објекта наведене школе. Граница даље иде пругом иза
објекта „Житопромета“ и код Жељезничке станице улази у
улицу Димитрија Туцовића и њеном десном страном иде ка
центру града. Затим код улице Арсенија Чарнојевића повија
према истоку обухватајући улице Митра Трифуновића - Уче,
1. Децембра и Цетињске, па се том замишљеном линијом
спушта до раскршћа улице Меше Селимовића и Војводе
Степе одакле је и почео опис границе ове мјесне заједнице,
а обухвата и улице Алексе Шантића, Арчибалда Рајса,
Бањанска, Балканска, Београдска, Боре Станковића, Браће
Југовић, Цара Лазара, Даворина Јенка, Хајдук Вељкова,
Херцеговачка, Хиландарска, Јосифа Маринковића, Книнска,
Комитска, Косовска, Краља Драгутина, Крфска, Лазе
Лазаревића, Марије Бурсаћ, Марка Краљевића, Михајла
Пупина, Московска, Недељка Чабриновића, Петроградска,
Петрове Горе, Пушкинова, Рачанска, Руђера Бошковића,
Саве Мркаља, Саве Шумановића, Скендера Куленовића,
Слободана Јовановића, Светозара Мијовића, Владимира
Гаћиновића, Војводе Путника, Вуковарска, Жртава Јадовног
које су унутар описаног подручја.
13. Мјесна заједница Ново Насеље која обухвата
подручје насељеног мјеста Ново Насеље и то: од раскршћа
улица Илије Гарашанина и Пантелинске чијом лијевом
страном иде до границе к.о. Хасе - Бријесница, узводно
уз канал Дашница обухватајући улице Мике Боснића,
Илије Гарашанина, Божидара Жугића, Славонску, Косте
Новаковића, Париске Комуне, Љубомира Ненадовића до
границе са к.о. Пучиле.
14. Мјесна заједица Амајлије која обухвата подручје
насељених мјеста Амајлије и Кованлук са сједиштем у
Амајлијама.
15. Мјесна заједница Бањица која обухвата насељена
мјеста Бањица и Кацевац са сједиштем у Бањици.
16. Мјесна заједница Балатун која обухвата
насељено мјесто Балатун са сједиштем у Балатуну.
17. Мјесна заједница Батковић која обухвата
насељено мјесто Батковић са сједиштем у Батковићу.
18. Мјесна заједница Батар која обухвата насељено
мјесто Батар са сједиштем у Батру.
19. Мјесна заједница Бродац која обухвата насељена
мјеста Бродац Доњи и Бродац Горњи са сједиштем у Броцу Горњем.
20. Мјесна заједница Бјелошевац која обухвата
насељено мјесто Бјелошевац са сједиштем у Бјелошевцу.
21. Мјесна заједница Бријесница која обухвата
насељено мјесто Бријесница са сједиштем у Бријесници.
22. Мјесна заједница Буковица Доња која обухвата
насељена мјеста Буковица Доња и Главичорак са сједиштем
у Буковици Доњој.
23. Мјесна заједница Буковица Горња која обухвата
насељено мјесто Буковица Горња са сједиштем у Буковици Горњој.
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24. Мјесна заједница Велика Обарска која обухвата
насељено мјесто Велика Обарска са сједиштем у Великој
Обарској.
25. Мјесна заједница Велино Село која обухвата
насељено мјесто Велино Село са сједиштем у Велином Селу.
26. Мјесна заједница Вршани која обухвата
насељено мјесто Вршани са сједиштем у Вршанима.
27. Мјесна заједница Главичице која обухвата
насељено мјесто Главичице са сједиштем у Главичицама.
28. Мјесна заједница Глоговац која обухвата
насељено мјесто Глоговац са сједиштем у Глоговцу.
29. Мјесна заједница Голо Брдо која обухвата
насељено мјесто Голо Брдо са сједиштем у Голом Брду.
30. Мјесна заједница Градац-Ступањ која обухвата
насељенo мјестo Градац - Ступањ са сједиштем у Грацу.
31. Мјесна заједница Даздарево која обухвата
насељено мјесто Даздарево са сједиштем у Дазадреву.
32. Мјесна заједница Драгаљевац Доњи која
обухвата насељено мјесто Драгаљевац Доњи са сједиштем у
Драгаљевцу Доњем.
33. Мјесна заједница Драгаљевац Средњи која
обухвата насељено мјесто Драгаљевац Средњи са сједиштем
у Драгаљевцу Средњем.
34. Мјесна заједница Драгаљевац Горњи која
обухвата насељено мјесто Драгаљевац Горњи са сједиштем
у Драгаљевцу Горњем.
35. Мјесна заједница Дворови која обухвата
насељено мјесто Дворови, изузев дијела који је под називом
насеља Нови Дворови описан у тачки 69. овог члана, и
насељено мјесто Тријешница са сједиштем у Дворовима.”
36. Мјесна заједница Загони која обухвата насељено
мјесто Загони са сједиштем у Загонима.
37. Мјесна заједница Загони Доњи која обухвата
насељено мјесто Загони Доњи са сједиштем у Загонима
Доњим.
38. Мјесна заједница Јања која обухвата насељено
мјесто Јања са сједиштем у Јањи.
39. Мјесна заједница Јоховац која обухвата насељено
мјесто Јоховац са сједиштем у Јоховцу.
40. Мјесна заједница Којчиновац која обухвата
насељено мјесто Којчиновац са сједиштем у Којчиновцу.
41. Мјесна заједница Крива Бара која обухвата
насељено мјесто Крива Бара са сједиштем у Кривој Бари.
42. Мјесна заједница Ковачићи која обухвата
насељено мјесто Ковачићи са сједиштем у Ковачићима.
43. Мјесна заједница Љељенча која обухвата
насељено мјесто Љељенча са сједиштем у Љељенчи.
44. Мјесна заједница Љесковац која обухвата
насељено мјесто Љесковац са сједиштем у Љесковцу.
45. Мјесна заједница Магнојевић Доњи која
обухвата насељено мјесто Магнојевић Доњи са сједиштем у
Магнојевићу Доњем.
46. Мјесна заједница Магнојевић Средњи која
обухвата насељено мјесто Магнојевић Средњи са сједиштем
у Магнојевићу Средњем.
47. Мјесна заједница Магнојевић Горњи која
обухвата насељено мјесто Магнојевић Горњи са сједиштем у
Магнојевићу Горњем.
48. Мјесна заједница Мала Обарска која обухвата
насељено мјесто Мала Обарска са сједиштем у Малој
Обарској.
49. Мјесна заједница Међаши која обухвата
насељено мјесто Међаши са сједиштем у Међашима.
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50. Мјесна заједница Модран која обухвата
насељено мјесто Модран са сједиштем у Модрану.
51. Мјесна заједница Нови која обухвата насељено
мјесто Нови са сједиштем у Новом.
52. Мјесна заједница Обријеж која обухвата
насељено мјесто Обријеж са сједиштем у Обријежи.
53. Мјесна заједница Остојићево која обухвата
насељено мјесто Остојићево са сједиштем у Остојићеву.
54. Мјесна заједница Патковача која обухвата
насељена мјеста Патковача и Ћипировине са сједиштем у
Патковачи.
55. Мјесна заједница Пучиле која обухвата насељено
мјесто Пучиле са сједиштем у Пучилама.
56. Мјесна заједница Пиперци која обухвата
насељено мјесто Пиперци са сједиштем у Пиперцима.
57. Мјесна заједница Попови која обухвата насељено
мјесто Попови и Слобомир са сједиштем у Поповима.
58. Мјесна заједница Рухотина која обухвата
насељено мјесто Рухотина са сједиштем у Рухотини.
59. Мјесна заједница Суво Поље која обухвата
насељено мјесто Суво Поље са сједиштем у Сувом Пољу.
60. Мјесна заједница Трњаци која обухвата
насељено мјесто Трњаци са сједиштем у Трњацима.
61. Мјесна заједница Хасе која обухвата насељено
мјесто Хасе са сједиштем у Хасама.
62. Мјесна заједница Чађавица Доња која обухвата
насељено мјесто Чађавица Доња са сједиштем у Чађавици
Доњој.
63. Мјесна заједница Чађавица Средња која
обухвата насељено мјесто Чађавица Средња са сједиштем у
Чађавици Средњој.
64. Мјесна заједница Чађавица Горња која обухвата
насељено мјесто Чађавица Горња са сједиштем у Чађавици
Горњој.
65. Мјесна заједница Чардачине која обухвата
насељено мјесто Чардачине са сједиштем у Чардачинама.
66. Мјесна заједница Ченгић која обухвата насељено
мјесто Ченгић са сједиштем у Ченгићу.
67. Мјесна заједница Црњелово Горње која обухвата
насељено мјесто Црњелово Горње са сједиштем у Црњелову
Горњем.
68. Мјесна заједница Црњелово Доње која обухвата
насељено мјесто Црњелово Доње са сједиштем у Црњелову
Доњем.
69. Мјесна заједница “Нови Дворови” која обухвата
дио насељеног мјеста Дворови (насеље Нови Дворови)
којa почиње од границе К.О Дворови и К.О. Бијељина
Село, идући десном страном магистралног пута за Рачу, до
„Шљункариног пута“ означеног као к.ч. 3000 чијом десном
страном иде до пута означеног као к.ч. 3008. све у К.О.
Дворови. Граница даље иде десном страном наведеног пута
и излази на Павлавића пут чијом лијевом страном долази
до границе К.О. Дворови и К.О. Бијељина Село одакле је и
почео опис подручја ове мјесне заједнице. Сједиште мјесне
заједнице је у насељу Нови Дворови.
70. Мјесна заједница Дијелови која обухвата
насељено мјесто Дијелови, са сједиштем у Дијеловима.”
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Ова Одлука не утиче на дужину трајања мандата
чланова савјета мјесних заједница који су изабрани на
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изборима 29. марта 2015. године на период од четири године.
Члан 27.
(1) У року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, Градоначелник ће донијети акте из члана 7. став 3,
члана 11. став 3. и члана 13. став 4. ове Одлуке.
(2) У року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, организациона јединица Градске управе надлежна
за послове мјесних заједница припремиће акте из члана 16.
став 3. и члана 18. став 2. ове Одлуке.
Члан 28.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о мјесним заједницама на подручју Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 16/13, 5/14 и 11/15).
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022- 74/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На oснову члана 39. став (2) тачка 34) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 22. став 2. Закона о библиотечкоинформационој дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број: 44/16 и 62/18) и члана 12. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштина града Бијељина на
својој 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018. године,
донијела је
О

ОДЛУКУ
ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА

I ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке
о оснивању ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“
Бијељина (у даљем тексту: Библиотека) са одредбама
позитивних прописа.
Јавна установа Народна библиотека „Филип
Вишњић“ Бијељина основана је Одлуком Скупштине
општине Бијељина број: 01-023-86 од дана 27.11.1991.
године. која је до тада постојала као радна јединица у саставу
РО Центар за културу и образовање Бијељина.
Члан 2.
Оснивач Библиотеке је Град Бијељина (у даљем
тексту: Оснивач).
Оснивачки улог Оснивача износи 1.00 КМ (словима:
једнаконвертибилнамарка)
II ПРАВНИ СТАТУС
Члан 3.
Јавна установа Народна библиотека „Филип
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Вишњић“ Бијељина, има својство правног лица и уписана
је у судски регистар код Окружног привредног суда у
Бијељини.
Члан 4.
У правном промету са трећим лицима Библиотека
иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без
ограничења.
За обавезе створене у правном промету са трећим
лицима Библиотека одговара имовином којом располаже у
складу са законом.
III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Члан 5.
Библиотека
ће
пословати
под
називом
Јавна
установа
Народна
библиотека
„Филип
Вишњић“ Бијељина, а скрећени назив установе је ЈУ
Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина.
Сједиште Библиотеке је Трг краља Петра I Kарађорђевића
бр. 5, Бијељина.
IV ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 6.
Библиотека обавља сљедеће дјелатности:

Број 22 - Страна 13

у буџету Републике Српске и буџету јединице локалне
самоуправе.
У буџету Републике Српске обезбјеђују се средства за:
1) бруто плате запослених и друга примања на
основу радног односа, утврђена законским прописима
којим се дефинишу плате запослених у области образовања
и културе, општим и појединачним колективним уговорима,
2) дио програмских дјелатности библиотеке и
набавку библиотечке грађе и
3) инвестиције у опрему и нове намјенске објекте за
обављање библиотечке дјелатности и значајнију адаптацију
постојећих.
У буџету јединица локалне самоуправе обезбеђују
се средства за материјалне и режијске трошкове, текуће и
инвестиционо одржавање библиотека.
Библиотека може да остварује средства за рад и из
сопствених прихода, донација, поклона и из других извора,
у складу са законом.
Средства Библиотеке користе се према њиховој
намјени у складу са законом.
VI ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 9.
Органи Библиотеке су: директор и управни одбор.
VII ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКЕ

91.01 - Библиотека и архива
18.12 - Остало штампање,
18.13 - Услуге припреме за штампу и објављивање,
58.11 - Издавање књига,
58.13 - Издавање новина,
58.19 - Остала издавачка дјелатност,
62.09 - Остале услужне дјелатности које се односе
на информационе технологије и рачунаре,
68.20 - Изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг),
77.39 - Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг)
осталих машина, опреме и материјалних добара, д.н.
82.19 - Фотокопирање, припрема докумената и
остале специјализоване канцеларијске помоћне дјелатности,
82.30 - Oрганизација састанака и пословних сајмова,
85.52 - Образовање у области културе,
85.59 - Остало образовање, д.н.

Члан 10.
Библиотеком руководи директор.
Директора именује и разрјешава Министарство, на
период од четири године, уз претходно спроведен поступак
јавне конкуренције.
За директора може бити именовано лице које
има најмање први циклус студија у трајању од четири
године (240 ECTS бодова) или еквивалент одговарајућег
високошколског образовања и три године радног искуства
у области културе.
Услови за избор, именовање и разрјешење
директора прописују се статутом библиотеке.
Конкурс за избор директора библиотеке расписује
се најмање два мјесеца прије истека мандата директора
библиотеке.
Права, обавезе и одговорности директора
библиотеке односе се и на вршиоца дужности библиотеке.

Члан 7.
Основни циљеви и надлежности ЈУ Народна
библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина су: остваривање
општег интереса у библиотечкој дјелатности (прикупљање,
обрада, чување и давање на коришћење библиотечке грађе),
обављање матичне дјелатности (вођење регистра, стручни
надзор и унапређење рада библиотека матичне регије,
вођење књига, инвентара и каталога), функције дјелатности
јавне библиотеке, обављање издавачке дјелатности
(издавање књига, монографија и др.), заштита културних
добара, сарадња са другим установама и предузећима итд.

Члан 11.
Директор руководи библиотеком, представља и
заступа библиотеку и одговоран је за законитост њеног рада.
Директор библиотеке:
1) организује и руководи радом библиотеке,
2) заступа библиотеку,
3) доноси акт о организацији и систематизацији
радних мјеста, уз сагласност Министарства,
4) одговоран је за остваривање програма и плана
рада библиотеке,
5) предлаже годишњи програм рада и финансијски
план библиотеке,
6) подноси извјештај о извршењу годишњег плана и
финансијском пословању библиотеке,
7) извршава одлуке управног одбора,
8) предлаже план развоја установе за период до
четири године и

V СРЕДСТВА ЗА РАД БИБЛИОТЕКЕ
Члан 8.
Средства за рад Библиотеке, односно финансирање
библиотечко-информационе дјелатности обезбеђују се
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9) врши и друге послове утвршене законом и
статутом библиотеке.
Члан 12.
Дужност директора библиотеке престаје:
1) истеком мандата,
2) на лични захтјев-оставком и
3) разрјешењем.
Директор ће бити разријешен дужности прије истека
мандата, ако:
1) надлежни орган утврди да директор располаже
средствима библиотеке, пословним простором, опремом и
имовином библиотеке на незаконит начин,
2) библиотека не остварује циљеве и задатке због
којих је основана,
3) поступа на начин који може да наруши углед
библиотеке,
4) не обазбиједи заштиту имовине библиотеке,
5) се у библиотеци не води прописана евиденција и
ако се исправе издају супротно закону,
6) у библиотеци дође до повреде равноправности
корисника библиотеке,
7) не поступи по налогу, односно мјери надлежног
инспекцијског или другог органа за отклањање утврђених
неправилности,
8) не спроводи одлуке и рјешења оснивача и
9) не спроводи одлуке и рјешења Министарства.
VIII УПРАВНИ ОДБОР БИБЛИОТЕКЕ
Члан 13.
Библиотеком управља управни одбор.
Управни одбор библиотеке има три члана, која
именује и разрјешава Министарство просвјете и културе
Републике Српске, на период од четири године, након
спроведеног поступка јавне конкуренције.
Управни одбор Библиотеке обавља сљедеће послове:
1) доноси Статут библиотеке уз сагласност
Министарства,
2) одлучује о пословању библиотеке,
3) разматра и усваја годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун библиотеке, уз сагланост
Министарства,
4) доноси план и програм рада и годишњи
финансијски план библиотеке, уз сагласност Министарства,
5) утврђује пословну и развојну политику
библиотеке, на основу Стратегије развоја библиотечкоинформационе дјелатности Републике Српске,
6)на приједлог директора, одређује цијене
производа и услуга које пружа библиотека,
7) доноси пословник о свом раду и
8) врши и друге послове у складу са законом,
статутом и другим општим актима библиотеке.
Управни одбор библиотеке доноси одлуке већином
гласова од укупног броја чланова.
Рад управног одбора уређује се статутом библиотеке
и пословником о раду.
Члан 14.
Својство члана управног одбора престаје истеком
мандата, оставком или разрјешењем.
Чланови управног одбора могу бити разријешени
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дужности прије истека мандата:
1) на лични захтјев,
2) ако члан управног одбора неоправдано одсуствује
са сједница, не извршава своје обавезе или несавјесним
радом онемогућава рад управног одбора и
3) у другим случајевима у складу са статутом
установе.
Чланови управног одбора могу бити разријешени
дужности ако управни одбор доноси незаконите одлуке или не
доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси.
Ако управни одбор буде разријешен дужности прије
истека мандата именује се управни одбор за привремено
управљање библиотеком на период до конституисања новог
управног одбора, а најдуже на шест мјесеци.
Члан 15.
У Библиотеци се образује стручни колегијум и
по потреби, други стручни органи у складу са законом и
општим актима.
IX НАДЗОР НАД РАДОМ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 16.
Министарство врши управни надзор над
законитошћу рада библиотеке.
Надзор над радом народне библиотеке врши
надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Надзор над стручним радом врши Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске.
Инспекцијски надзор над примјеном закона и
других аката из области библиотечко-информационе
дјелатности врши Републичка управа за испекцијске
послове, посредством надлежног инспектора.
X ОПШТИ АКТИ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 17.
Општи акти Библиотеке су:
1. Статут,
2. Правилници и пословници,
3. Одлуке којима се на општи начин уређују
одређена питања.
XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Надлежни орган Библиотеке ће у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладити одредбе
Статута и других аката са овом Одлуком.
Члан 19.
Директор Библиотеке поднијеће надлежном суду
приједлог за упис промјена података у регистрационом
улошку Библиотеке, у складу са овом Одлуком.
Члан 20.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Народне библиотеке „Филип Вишњић“
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 9/91), Одлука о измјени и допуни акта о оснивању
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 6/98) и
Одлука о усклађивању акта о оснивању („Службени гласник
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Града Бијељина“, број: 12/16).
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина.“
Број: 01-022-75/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 2.12, 2.14. и 2.15. Изборног закона
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 2. и 7.
Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању
и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“, број: 57/17, 60/17 и 10/18) и члана 39. став
2. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 21.
сједници одржаној дана 29. октобра 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ТРИ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
БИЈЕЉИНА
I – Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за
именовање три члана Градске изборне комисије Бијељина.
Код избора за члана Градске изборне комисије
Бијељина водиће се рачуна:
1. да састав Градске изборне комисије одражава
заступљеност конститутивних народа, укључујући и
остале, водећи рачуна о последњем попису становништва
проведеном на државном нивоу, што је регулисано чланом
2.14 Изборног закона БиХ,
2. да састав Градске изборне комисије одражава
равноправну заступљеност полова, што је регулисано
чланом 2.14 Изборног закона БиХ.
II - Мандат:
Мандат чланова Градске изборне комисије Бијељина
траје седам ( 7 ) година и тече од дана давања сагласности
од стране Централне изборне комисије БиХ на Одлуку
Скупштине Града Бијељина о именовању чланова ГИК-а.
III- Статус:
Члан Градске изборне комисије не заснива радни однос.
Члан Градске изборне комисије има право на
мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини
накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Бијељина.

година,

IV - Општи услови:
1. да је лице са правом гласа- лице старије од 18

2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и
искуством у провођењу избора.
V – Посебни услови:
1. да има пребивалиште на подручју града Бијељина,
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(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може
бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико
нема кандидата са пребивалиштем у граду Бијељинa који
испуњавају услове тражене јавним огласом.)
2. да има завршен факултет, VII/1 степен стручне
спреме или завршен факултет Болоњског система студирања
са најмање 180 ЕТЦС,
(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може
бити и лице које има завршену вишу школу, односно VI
степен стручне спреме уколико се ради о општини која има
мање од 1.000 бирача уписаних у Централни бирачки списак
или ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став
1. Изборног закона БиХ или уколико нема кандидата који
испуњавају услове из ове тачке.)
3. да посједује искуство у спровођењу избора.
(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може
бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен
правни факултет, односно завршен правни факултет
Болоњског система студирања са најмање 180 ЕТЦС, без
изборног искуства.)
Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
а) чланство у изборној комисији и
б) чланство у бирачком одбору на изборима
обухваћеним Изборним законом БиХ.
За члана Градске изборне комисије не може се
кандидовати лице:
1. које се не може кандидовати у смислу одредби
чланова 1.6., 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ,
2. које је члан највишег извршно-политичког
органа политичке странке или коалиције ( предсједник,
потпредсједник, генерални секретар или члан извршног
одбора или главног одбора),
3. које је носилац изабраног мандата или је члан
извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним
чланом 2.12 став (4) Изборног закона БиХ,
4. које је кандидат за изборе за било који ниво
власти,
5. којем је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично
одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке.
VI - Потребна документа:
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од шест
мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. доказ о мјесту пребивалишта ПБА – 3 образац (не
старији од 3 мјесеца од дана издавања од стране надлежног
органа),
4. доказ о стручној спреми (овјерена диплома о
стеченој стручној спреми),
5. доказ о посједовању искуства у провођењу
избора (доказ о изборном искуству мора садржавати
податке о називу изборне комисије и мандатном периоду,
односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста, у
којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је
кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао
ту дужност),
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6. својеручно потписану и код надлежног органа
овјерену изјаву о националном изјашњењу са последњег
пописа становништва у Босни и Херцеговини,
7. својеручно потписану и код надлежног органа
овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана 2.3
Изборног закона БиХ, која изјава је саставни дио Упутства о
утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу
и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини.
VII - Поступак за избор:
Са кандидатима који испуњавају услове јавног
огласа, Комисија за провођење Јавног огласа ће обавити
улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено
обавијештени на адресу коју су означили у пријави.
VIII – Рок, мјесто оглашавања и мјесто за подношење
пријава:
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
објављивања овог Јавног огласа у Службеном гласнику
Републике Српске”, дневном листу “Независне новине” и на
интернет страници града Бијељина (www.gradbijeljina.org).
Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се
рачунати од дана последњег објављивања.
Јавни оглас ће се објавити и у “Службеном гласнику
Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у рокове за
пријављивање кандидата.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
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банке а.д. Бања Лука у износу од 400.000,00КМ, у сврху
провођења поступка експропријације ради изградње
енергетског и инфраструктурног објекта, гасовода ШепакБијељина у складу са Одлуком Владе Републике Српске број:
04/1-012-2-1499/16 од 7.7.2016.године („Службени гласник
Републике Српске“, број: 60/16) према којој је утврђено да је
изградња овог објекта од општег интереса.
II
Нова банка а.д. Бања Лука ће издати гаранцију по
следећим условима:
-накнада 0,50% једнократно што износи 2.000,00КМ
и 0,50% по кварталу, што износи 8.000,00КМ годишње,
укупно за двије године 18.000,00КМ.
Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа
Рок важења Гаранције: 2 године
III
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-77/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.
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Пријаве са доказима о испуњавању општих и
посебних услова могу се доставити лично или путем поште на
адресу: СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, Трг Краља Петра
I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина, са назнаком “Комисија
за провођење поступка по Јавном огласу за именовање члана
Градске изборне комисије Бијељина- не отварати”.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), и члана 39. став 2. тачка 24) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној
дана 29. октобра 2018. године, д о н и ј е л а је

IX - Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-76/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		

На основу члана 25. став 1. тачка 5. Закона о
експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, број:
112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15 и 79/15), члана
39. став (2) тачка 25) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 39. став (2)
тачка 28) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 21.
сједници одржаној дана 29. октобра 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ - за
објекат гасовод Шепак-Бијељина
I
Град Бијељина обезбиједиће гаранцију од Нове

1. Милорад Јанковић, Миломир Чодо и Бранкица
Дакић из Бијељине, разрјешавају се дужности вршиоца
дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе града
Бијељина, због истека периода од 90 дана од дана именовања
на дужност.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
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одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина бира и разрјешава предсједника скупштине,
потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, и
чланове сталних и повремених раднијех тијела Скупштине
града, именује и разрјешава секретара скупштине града и
начелника одјељења, односно службе и врши избор, именовања
и разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Имајући у виду чињеницу да су Милорад Јанковић,
Миломир Чодо и Бранкица Дакић именовани за вршиоце
дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе града
Бијељина на сједници скупштине одржаној дана 03.07.2018.
године, те да је истекао рок од 90 дана на који су именовани,
то је примјеном горе наведених одредби одлучено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-52/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 155. став 7. и 8. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’ број: 97/16) и члана
39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. За вршиоце дужности предсједника и чланова
Одбора за жалбе града Бијељина именују се:
1) МИЛОРАД ЈАНКОВИЋ – предсједник,
2) МИЛОМИР ЧОДО – члан
3) БРАНКИЦА ДАКИЋ - члан.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног именовања
предсједника и два члана Одбора за жалбе града Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
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97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина бира и разрјешава предсједника скупштине,
потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, и
чланове сталних и повремених раднијех тијела Скупштине
града, именује и разрјешава секретара скупштине града
и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са
законом.
Одредбом члана 155. став 7. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’ број: 97/16)
прописано је да након престанка мандата Одбора за жалбе
или у случају да једном од чланова Одбора престане мандат
прије истека времена на који је именован, скупштина
до окончања поступка именовања Одбора за жалбе или
члана Одбора, у складу са овим законом именује вршиоце
дужности Одбора за жалбе, или вршиоца дужности члана
Одбора, а најдуже за период до 90 дана, док је ставом 8.
истог члана прописано да вршилац дужности члана Одбора
мора да испуњава опште услове за запошљавање у градској,
односно општинској управи и посебне услове за именовање
у складу са овим законом. Сходно горе наведеном, одлучено
је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-53/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 155. став 3. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ
ЗА
ИЗБОР
ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор предсједника и два члана
Одбора за жалбе Града Бијељина именују се:
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1. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ
2. СТОЈАН ЈОВОВИЋ
3. ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ
4. ЦВИЈЕТИН ВИЛОТИЋ
5. МЛАДЕНКА ВУЈАДИНОВИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са чланом
155. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) Предсједнику Скупштине
Града Бијељина достави Извјештај о проведеном поступку
са приједлогом кандидата за предсједника и два члана
Одбора за жалбе Града Бијељина на разматрање и доношење
акта за именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-55/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној
дана 29. октобра 2018. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Милорад Тодоровић, Данијел Филиповић,
Јелена Петровић и Александар Рачановић из Бијељине,
разрјешавају се дужности вршиоца дужности чланова
Управног одбора Туристичке организaције града Бијељина,
због истека периода од 2 мјесеца од дана именовања на
дужност.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,

30. октобар 2018.

односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да су Милорад Тодоровић,
Данијел Филиповић, Јелена Петровић и Александар
Рачановић именовани за вршиоце дужности чланова
Управног одбора Туристичке организације града Бијељина
на сједницама скупштине одржаним дана 21.04.2017. и
18.05.2017. године, те да је истекао рок на који су именовани,
то је примјеном горе наведених одредби одлучено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-56/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03)
и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Бранкица Ђелмо, Миладин Цвјетиновић, Данијел
Филиповић и Александар Рачановић из Бијељине именују се
за вршиоце дужности чланова Управног одбора Туристичке
организације града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог
рјешења обављати до окончања поступка избора и
коначног именовања чланова Управног одбора Туристичке
организације града Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са

30. октобар 2018.

Службени гласник Града Бијељина
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законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач
или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи
се на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања
на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од пет
хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је као
у диспозитиву.

Чланом 36. Пословника о раду Скупштине
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката,
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна
тијела Скупштине.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-57/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

Број: 01-111-58/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Дана 17.11.2016. године на конститутивној сједници
Скупштине града Бијељина, донијето је Рјешење о избору
Комисије за мјесне заједнице Скупштине града Бијељина.
Имајући у виду да је члан комисије Драган Сарић умро, то је
ријешено као у диспозитиву.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		

		

На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са чланом
56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) и члана 36. Пословника о раду Скупштине
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/17), Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној
дана 29. октобра 2018. године, д о н и ј е л а је

На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са чланом 56.
став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са чланом 72.
Пословника о раду Скупштине Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 11/17), Скупштина Града
Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018.
године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Драган Сарић, разрјешава се дужности члана
Комисије за мјесне заједнице Скупштине града Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина’’, број:
9/17) прописано је да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине града и начелника одјељења односно службе
и врши избор, именовања и разрјешења на другим
позицијама у складу са законом, док је чланом 56.
прописано да Скупштина Града може за извршење својих
задатака оснивати сталне и повремене комисије, одборе и
савјете, као радна тијела Скупштине Града (став 1), те да
се број чланова, дјелокруг и начин рада сталних радних
тијела Скупштине Града уређује пословником Скупштине
Града, а повремених радних тијела одлуком Скупштине
Града о оснивању тих тијела (став 2).

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. У Комисију за мјесне заједнице Скупштине Града
Бијељина именује се:
- МИЛАДИН СИМИЋ, члан
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
именује и разрјешава секретара Скупштине града и
начелника одјељења односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује
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Службени гласник Града Бијељина

пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката,
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна
тијела Скупштине, док је чланом 72. прописано да Комисија
за мјесне заједнице има предсједника и осам чланова који се
бирају из реда одборника и других лица.
Дана 17.11.2016. године на конститутивној сједници
Скупштине града Бијељина, донијето је Рјешење о избору
Комисије за мјесне заједнице Скупштине града Бијељина,
која је бројала 9 чланова. Имајући у виду да је члан комисије
Драган Сарић умро, донијето је рјешење о његовом
разрјешењу. Комисија за избор и именовања је утврдила
приједлог кандидата за члана Комисије. Након проведеног
јавног гласања утврђено је да је приједлог усвојен већином
од укупног броја одборника Скупштине града Бијељина, те
је ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-59/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 75/04 и 78/11),
члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 24. став 1. алинеја
4. Статута Јавног предузећа ‘’Воде’’ Бијељина (‘’Службени
гласник града Бијељина’’, број: 7/05, 6/07, 3/12, 11/13 и 19/13),
Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29.
октобра 2018. године, д о н и ј е л а је

30. октобар 2018.

самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Чланом 5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним предузећима
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 75/04 и
78/11) прописано је да је скупштина надлежна да именује
и разрјешава надзорни одбор, док је одредбом члана 39.
став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано да
Скупштина града бира и разрјешава предсједника
Скупштине
града,
потпредсједника
Скупштине
града, замјеника Градоначелника и чланове сталних и
повремених радних тијела Скупштине града, именује
и разрјешава секретара Скупштине града и начелника
одјељења односно службе, и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Чланом 24. став 1. алинеја 4. Статута Јавног предузећа
‘’Воде’’ Бијељина (‘’Службени гласник града Бијељина’’,
број: 7/05, 6/07, 3/12, 11/13 и 19/13) прописано је да мандат
предсједника и чланова Надзорног одбора може престати
оставком већине чланова надзорног одбора.
Скупштина града Бијељина, на 4. сједници одржаној
дана 02.02.2017. године и 6. сједници одржаној дана
21.04.2017. године, донијела је Рјешења број 01-111-48/17 и
01-111-151/17, којим су Душанка Гаврић, Милорад Зорбић
и Драгослав Стојиљковић именовани за чланове Надзорног
одбора Јавног предузећа ‘’Воде’’ Бијељина. Душанка Гаврић
и Драгослав Стојиљковић поднијели су оставке на чланство
у Надзорном одбору Јавног предузећа ‘’Воде’’ Бијељина.
Имајући у виду чињеницу да су Душанка Гаврић и Драгослав
Стојиљковић поднијели оставке на чланство у надзорном
одбору, те да је тиме испуњен критеријум за разрјешење
Надзорног одбора Јавног предузећа ‘’Воде’’ Бијељина,
обзиром да је већина чланова дала оставку, одлучено је као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ВОДЕ’’ БИЈЕЉИНА

Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

1. Душанка Гаврић, Милорад Зорбић и Драгослав
Стојиљковић из Бијељине, разрјешавају се дужности чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа ‘’Воде’’ Бијељина, због
оставке већине чланова Надзорног одбора.

Број: 01-111-60/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
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број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној дана
29. октобра 2018. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ВОДЕ’’
БИЈЕЉИНА
1. Драгослав Стојиљковић, Петар Видаковић и
Ђорђе Крбањевић, именују се за вршиоце дужности чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа ‘’Воде’’ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
‘’Воде’’ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града бира и разрјешава предсједника
Скупштине града, потпредсједника Скупштине града,
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине града, именује и разрјешава
секретара Скупштине града и начелника одјељења односно
службе, и врши избор, именовања и разрјешења на другим
позицијама у складу са законом. Члан 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј.
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и
за која укупна накнада за цијели период не износи више од
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-61/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Број 22 - Страна 21

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ВОДЕ’’
БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа ‘’Воде’’ Бијељина, именују се:
1. ВЕСНА РАДИКИЋ
2. МИЛАН ЛАЗИЋ
3. СТАНОЈКА ЈАЊИЋ
4. ДРАГО ЂУРИЋ
5. ТАМАРА БЕШЛИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлог акта
за именовање чланова Надзорног одбора на разматрање и
доношење акта за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-63/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.
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На основу члана 2.12, 2.14 и 2.15 Изборног закона
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), чланa 7. Упутства о
утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу
и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
број: 57/17, 60/17 и 10/18) и члана 39. став 2. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној дана
29. октобра 2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ТРИ ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор три члана Градске изборне

Број 22 - Страна 22

Службени гласник Града Бијељина

комисије Бијељина именују се:
1. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ
2. ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
3. СТАНОЈКА ЈАЊИЋ
4. АМИР МУСИЋ
5. ИВАНА СТАНИШИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са
Изборним законом БиХ (“Службени гласник БиХ”, број:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,
7/14 и 31/16) и Упутством о утврђивању квалификација,
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“, број: 57/17, 60/17 и 10/18)
Скупштини Града Бијељина, по затварању јавног огласа,
поднесе писани Извјештај у којем наводи све релевантне
податке за сваку особу која је поднијела захтјев по
јавном огласу. У наведеном извјештају комисија врши
класификацију кандидата на оне који испуњавају услове
тражене јавним огласом, и на оне који не испуњавају услове,
уз образложење. Са кандидатима који испуњавају услове
јавног огласа комисија обавља интервју, према претходно
утврђеним критеријумима, након чега врши бодовање и
сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према
успјеху (укупном броју бодова), постигнутом на интервјуу
и исту доставља Скупштини Града Бијељина на даље
поступање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-64/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 155. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној
дана 29. октобра 2018. године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I - Упражњене позиције:
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА предсједник и два члана Одбора.
Предсједника и два члана Одбора именује
Скупштина Града Бијељина.
II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о
жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања
у градску управу, о жалбама која се односе на статусна
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питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним
законом.
III - Мандат:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе именују се
на период од четири године, са могућношћу поновног избора.
IV - Статус:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају
статус службеника и намјештеника у Градској управи.
Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду
за рад чија се висина утврђује одлуком Скупштине Града
Бијељина.
V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну
казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело
које га чини неподобним за обављање послова у градској,
односно општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три
године прије објављивања конкурса,
6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља
дужност која је неспојива са дужношћу службеника у
градској, односно општинској управи.
За предсједника и члана Одбора за жалбе не могу се
именовати лица запослена у Градској управи.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1) да има завршен четворогодишњи студиј са
звањем дипломирани правник или први циклус студија са
звањем дипломирани правник и остварених најмање 240
ЕЦТС бодова или еквивалент,
2) да има најмање пет година радног искуства у
траженом степену образовања,
3) да има положен стручни испит за рад у управи
или положен правосудни испит и
4) доказани резултати рада на ранијим пословима и
посједовање организационих способности.
VII

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних
услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. Увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Увјерење да имају општу здравствену способност,
4. Увјерење да кандидат није осуђиван,
5. Диплому о завршеној високој стручној спреми,
6. Својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 5. и 6. овог
конкурса,
7. Биографију о кретању у служби,
8. Доказ о радном искуству у траженом степену
образовања,
9. Увјерење о положеном стручном испиту или
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положеном правосудном испиту.

4 (четири) године.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.

IV С Т А Т У С

VIII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1 са
назнаком „ Комисија за избор“.
IX ОБЈАВЉИВАЊЕ
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Независне
новине’’.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-011-54/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА
I ЧЛАНОВА
БИЈЕЉИНА

НАДЗОРНОГ

ОДБОРА

ЈП

‘’ВОДЕ’’

У Надзорни одбор бира се 3 (три) члана.
II

ОПИС ПОСЛОВА

Надлежности Надзорног одбора ЈП ‘’Воде’’
Бијељина прописане су Законом о јавним предузећима и
Статутом предузећа.
III

МАНДАТ
Чланови Надзорног одбора именују се на период од
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Актом о именовању чланови Надзорног одбора не
заснивају радни однос.
Члан Надзорног одбора остварује право на накнаду
у складу са Одлуком о ограничавању висине накнада за рад
чланова управних и надзорних одбора у јавним установама
и предузећима чији је оснивач Град Бијељина ( „Службени
гласник Града Бијељина“, број: 27/13).
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

• Да су држављани БиХ – Републике Српске,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом,
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности
• Да се против њих не води кривични поступак.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ
• висока стручна спрема (VII/1) или виша стручна
спрема (VI степен)
• познавање проблематике у дјелатности којом се
бави предузеће,
• Познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
• доказани резултати рада на ранијим пословима.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби,
- Увјерење о држављанству (не старије од шест
мјесеци),
- Увјерење да кандидат није осуђиван,
- Увјерење да се против кандидата не води кривични
поступак,
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- Извод из матичне књиге рођених,
- својеручно потписане и овјерене изјаве о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке
VII конкурса,
- диплому о завршеној високој или вишој стручној
спреми
- ако посједује, друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X ОБЈАВЉИВАЊЕ
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Независне
новине’’.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-62/18
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 155. став 6. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. став 2. тачка 37. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. октобра 2018.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О НЕУСПЈЕЛОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ
1. Јавни конкурс за именовање предсједника и два
члана Одбора за жалбе Града Бијељина није успио.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а

30. октобар 2018.

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
На сједници одржаној дана 27.04.2018. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс
за именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе
града Бијељина број 01-111-33/18, те донијела рјешење о
именовању комисије за избор предсједника и два члана
Одбора за жалбе града Бијељина број 01-111-34/18 од
27.04.2018. године. Након проведене процедуре која је
подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај у
којем је предложено да се за предсједника и чланове Одбора
за жалбе града Бијељина именују Милорад Јанковић,
Миломир Чодо и Саво Којић и исти доставила Скупштини
града Бијељина на усвајање. На сједници Скупштине града
Бијељина одржаној дана 25.07.2018. године, разматран је
Извјештај о спроведеном поступку за избор и именовање
предсједника и два члана Одбора за жалбе града Бијељина.
Након проведене процедуре гласања утврђено је да
Извјештај није усвојен, јер је 14 одборника гласало ‘’за’’, 8
одборника је гласало ‘’уздржан’’, без гласова ‘’против’’, након
чега је од стране предсједника констатовано да извјештај
није усвојен, те да се неће гласати по Рјешењу о разрјешењу
вршилаца дужности и Рјешењу о именовању предсједника и
два члана Одбора за жалбе града Бијељина.
Одредбом члана 155. став 6. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) прописано је да у случају да Јавни конкурс за
именовање Одбора за жалбе није успио, скупштина доноси
закључак о неуспјелом јавном конкурсу који доставља свим
кандидатима и одлуку о расписивању новог јавног конкурса.
На основу горе наведеног ријешено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Овај Закључак је коначан у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања закључка.
Број: 01-111-65/18
Бијељина,
Датум: 29. октобар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
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 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-06 (3Лот-а)/18
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I
ПРИСТУПА СЕ набавци РОБА под шифром: ОЗП06 (3Лот-а)/18
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба:
НАБАВКА ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА:
ЛОТ 1: НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ
ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ, ЗА ПОТРЕБЕ
ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ
КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
И ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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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 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА
ШИФРА:ОЗП-23/18
I
ПРИСТУПА СЕ набавци радова под шифром: ОЗП-23/18
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих радова:
САНАЦИЈА ФАСАДЕ И КРОВА НА ОБЈЕКТУ ДОМА
ВОЈСКЕ

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 73.504,27 КМ (без ПДВ-а)
односно 86.000,00 КМ (са ПДВ-ом). За Лот 1 предвиђена
су средства у износу од 29.914,53 КМ (без ПДВ-а) односно
35.000,00 КМ (са ПДВ-ом ), за Лот 2 у износу од 21.367,52 КМ
(без ПДВ-а) односно 25.000,00 КМ (са ПДВ-ом ) и за Лот 3 у
износу од 22.222,22 КМ (без ПДВ-а) односно 26.000,00 КМ (са
ПДВ-ом ) .Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2019.
годину, са буџетске ставке „Јавна кухиња-набавка материјала“
економски код 412400, потрошачка јединица 0005301.

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 21.367,52 КМ (без ПДВ) односно
25.000,00 КМ (са ПДВ). Средства су обезбијеђена из буџета за
2018. годину са буџетске ставке “Средства за инвестиције и
реконструкцију објеката у власништву општине“ економски
код 511200; потрошачка јединица 0005240.

IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење поступка ‘’Е-аукције’’.

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је 10
(десет) дана од дана увођења у посао, извођач ће бити уведен
у посаоу року од 15 дана од дана потписивања уговора.

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке роба
за све Лот-ове је од дана потписивања уговора, а најраније
од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење Е-аукције.

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.

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”.

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

Број: 02-404-196/18
Бијељина,
Датум: 22. 10. 2018. год.

Број: 02-404-195/18
Бијељина,
Датум: 19. 10. 2018. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
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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 СКП-52-п1/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 21.09.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.67/18 од 28.09.2018.године, а
која се односи на набавку радова: Израда и монтажа клупа
на подручју Града Бијељина, понуду је доставио следећи
понуђач:
- ДОО „Ковачница Сакраментски“ Хасе, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Ковачница Сакраментски“ Хасе, Бијељина,са
понуђеном цијеном у износу од: 8.205,12 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 191/18
од 09.10.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 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.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-191/18
Бијељина,
Датум: 10.10.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града

30. октобар 2018.

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 СКП-н-02/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 29.08.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.59/18 од 31.08.2018.
године, а која се односи на набавку услуга: Одржавање –
пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града
Бијељина,понуду је доставио следећи понуђач:
- ДОО „Dis company“,Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Dis company“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 80.975,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-181/18 од
09.10.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-181/18
Бијељина
Датум: 12.10.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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:09/17) и члана 48. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник
доноси:

30. октобар 2018.
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О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке БиЗ-04/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.09.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.67/18 од 28.09.2018.године,
а која се односи на набавку радова: Санирање стамбених
породичних објеката корисницима борачко инвалидске
заштите, понуду је доставио следећи понуђач:
- ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Призма“Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 42.253,40 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-189/18 од
12.10.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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у поступку јавне набавке ДД-16/18
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки
дана 28.09.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.69/18 од
05.10.2018.године, а која се односи на набавку радова:
“Изградња подручног одјељења ОШ”Стеван Немања Горњи
Драгаљевац, у Горњем Магнојевићу “, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина
2. ДОО“ЦСП“ Дворови
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „ЦСП“ Дворови није испунила услове
предвиђене тачком 5.1. тендерске документације, те је
елиминасана из поступка оцјене понуда. Тачком 5.1. тендерске
документације предвиђено је да се иста може преузети
искључиво са Портала јавних набавки у оквиру система
Е-набавке.Увидом у Извјештај о преузимању тендерске
документације из кога је видљиво који понуђачи су преузели
тендерску документацију, као и датум и вријеме преузимања,
утврђено је да понуђач ДОО“ЦСП“Дворови није преузео
тендерску документацију са Портала јавних набавки.

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

Понуда ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина у
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 33.889,98 КМ (без ПДВ-а)

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.

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 ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
БИХ,бр.39/14), поништити поступак јавне набавке .

V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-189/18
Бијељина
Датум: 16.10.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 190/18
од 16.10.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 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.
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V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-190/18
Бијељина
Датум: 18.10.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17)
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-22-п1/18
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка , објављеном на Порталу јавних набавки дана
04.09.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.61/18 од 07.09.2018.
године, а која се односи на набавку услуга: “Одржавање
јавне расвјете на територији Града Бијељина “, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој
2. ДОО „Елмонт“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „Елмонт“ Бијељина у конзорцијуму
са ДОО“Калелектрик“ Живинице и ДОО “Telegroup“
Бања Лука није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
- Тачком 7.4. тендерске документације која се
односи на техничку и професионалну способност, за
ставку 1. Техничка опремљеност, тражено је да понуђач као
доказе достави овјерене фотокопије важећих саобраћајних
дозвола и овјерене фотокопије важећих употребних
дозвола за тражену механизацију. За теретно возило
ТАМ 150, регистарских ознака М25-Т-464 кипер 6Х6 са
хидрауличним краном са прикључком за сврдло и корпу,
потврда о регистрацији број АА 1979341 престала је да важи
12.10.2018.године, што значи да у тренутку предаје понуде
иста није била важећа.
Понуда ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој у
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој, са понуђеном
цијеном у износу од: 486.769,32 КМ (без ПДВ-а)

30. октобар 2018.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 182/18
од 17.10.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 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.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-182/18
Бијељина,
Датум: 18.10.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17),
члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању и награђивању
ученика и студената („Службени гласник општине
Бијељина“, број 14/06) и члана 2. став 1. и 2. Правилника
о критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и
награђивање ученика и наставника („Службени гласник
општине Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18)),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ СТУДЕНАТА
КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
I
У академској 2018/2019. години Град Бијељина ће
расписати конкурс за стипендирање 20 (двадесет) редовних
студената III, IV, V и VI године првог цуклуса студија који
води до академског звања завршеног додипломског студија
или еквивалента на високошколским установама у Босни и
Херцеговини или иностранству.
II
У академској 2018/2019. години стипендираће се
следеће врсте занимања :
1. Професор математике ................................1 студент
2. Професор физике ........................................1 студент
3. Професор њемачког језика и књижевности ...........
..............................................................................................1 студент
4. Професор хемије ..........................................1 студент
5. Професор биологије .....................................1 студен
6. Доктор медицине .... ....................................1 студент
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7. Дипломирани фармацеут, смјер медицинска
биохемија ........................................................1 студент
8. Дипломирани социјални радник ............1 студент
9. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
електротехника и рачунарство, рачунарство и аутоматика,
или рачунарске технике и информатика....................1 студент
10. Дипломирани инжењер електротехнике,
смјер
електроенергетика,
електроенергетски
и
индустријски системи, енергетика и процесна техника или
електроенергетски софтверски инжињеринг ......... 1 студент
11. Дипломирани инжењер електеротехнике,
смјер електротехника и телекомуникације или енергетика,
електроника и телекомуникације .............................. 1 студент
12. Дипломирани инжењер електеротехнике, смјер
мехатроника ..................................................................... 1 студент
13. Дипломирани инжењер грађевине ……………
……….................................................................................1 студент
14. Дипломирани инжењер геодезије ........1 студент
15. Дипломирани инжењер машинства .....1 студент
16. Дипломирани инжењер саобраћаја, смјер
саобраћај и транспорт ...................................................1 студент
17. Дипломирани инжењер прераде дрвета ...............
..............................................................................................1 студент
18. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ............................................1 студент
19.
Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије и
ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих .........................................2 студента
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-67- 29/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 26. октобар 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и члана 71.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. грађевине
именује се за надзорно лице над радовима „Санирање
стамбених јединица корисницима борачко-инвалидске
заштите који су власништву Града Бијељина“ по Уговору
број: 02-404-185/18 од 8.10.2018. године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2386/18
Бијељина,
Датум; 11. октобар 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
РАДОВА ПО УГОВОРУ БРОЈ: 02-404-124/18
I
Именује се Комисија за примопредају радова по
Уговору број: 02-404-124/18 од 17.08.2018. године закљученог
са ДОО „Призма“ Бијељина (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Драган Јовановић, предсједник,
2. Бојана Вујовић, члан,
3. Вања Икић, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши примопредају
радова који се односе на реконструкцију крова на главној
згради Градске управе Града Бијељина (изнад Одсјека за
јавне набавке, инвестиције и надзор), у складу са Уговором
број: 02-404-124/18 од 17.08.2018. године и да о томе
сачини Записник и исти достави Градоначелнику и Одсјеку
заједничких послова.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
Број: 02-014-1-2370/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 09. oктобар 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
РАДОВА ПО УГОВОРУ БРОЈ: 02-404-125/18
I
Именује се Комисија за примопредају радова по
Уговору број: 02-404-125/18 од 25.07.2018. године закљученог
са ДОО „Призма“ Бијељина (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Драган Јовановић, предсједник,
2. Биљана Љотић-Марковић, члан,
3. Обрен Божић, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши примопредају радова
који се односе на реконструкцију мокрог чвора, тоалета
код шалтер сале број 1 у Градској управи Града Бијељина, у
складу са Уговором број: 02-404-125/18 од 25.07.2018. године
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и да о томе сачини Записник и исти достави Градоначелнику
и Одсјеку заједничких послова.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
Број: 02-014-1-2371/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 09. oктобар 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
РАДОВА ПО УГОВОРУ БРОЈ: 02-404-129/18
I
Именује се Комисија за примопредају радова по
Уговору број: 02-404-129/18 од 06.08.2018. године закљученог
са ДОО „Призма“ Бијељина (у даљем тексту: Комисија) у
следећем саставу:
1. Бојана Вујовић, предсједник,
2. Биљана Љотић-Марковић, члан,
3. Вања Икић, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши примопредају радова
који се односе на набавку и уградњу прозора за зграде у
власништву Градске управе Града Бијељина, у складу са
Уговором број: 02-404-129/18 од 06.08.2018. године и да о
томе сачини Записник и исти достави Градоначелнику и
Одсјеку заједничких послова.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
Број: 02-014-1-2372/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 09. oктобар 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-37/18 од 25.09.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 203 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ПАТРИЈАРХА ПАВЛА БР. 46“ улица
Патријарха Павла бр. 46 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ПАТРИЈАРХА ПАВЛА БР. 46“ улица Патријарха Павла бр.
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46 Бијељина, Регистарски лист број: 203.
Оснивачи: 09 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: Жарко Мијатовић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Број: 02/3-372-37/18
Бијељина,
Дана, 25.09.2018. год.

Томица Стојановић, с.р.

			
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-40/18 од 03.10.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 204 упис регистрације Заједнице
етажних власника
„НЕЗНАНИХ ЈУНАКА 22“ улица
Незнаних Јунака бр. 22 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„НЕЗНАНИХ ЈУНАКА 22“ улица Незнаних Јунака бр. 22
Бијељина , Регистарски лист број: 204.
Оснивачи: 16 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: Стојановић Славиша, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Број: 02/3-372-40/18
Бијељина,
Дана, 03.10.2018. год.

Томица Стојановић, с.р.

			
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-42/18 од 16.10.2018. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 248 брисање уписа (гашење) Заједнице етажних
власника „Пантелинска 19а“ Бијељина, улица Пантелинска
бр.19a, Бијељина.
Број: 02/3-372-42/18
Бијељина,
Дана, 16.10.2018. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.
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ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-43/18 од 16.10.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број: 50 упис промјене лица овлашћеног
за заступање Заједнице етажних власника „18. НОВЕМБРА
БР. 13“ Бијељина, улица 18. Новембра број 13, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „18.
НОВЕМБРА БР. 13“ Бијељина, улица 18. Новембра број 13,
Регистарски лист број: 50.
Оснивачи: 21 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: Данијела Јосиповић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Александар Милић.
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Број: 02/3-372-43/18
Бијељина,
Дана, 06.10.2018. год.

Томица Стојановић, с.р.

			
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу
рјешења број 02/3-372-44/18 од 18.10.2018. године, извршило
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 205 упис регистрације Заједнице етажних
власника „ПРЕБИЛОВАЧКА 32“ улица Пребиловачка бр.
32 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ПРЕБИЛОВАЧКА 32“ улица Пребиловачка бр. 32 Бијељина,
Регистарски лист број: 205.
Оснивачи: 24 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: Благоје Јовановић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-44/18
Бијељина,
Дана, 18.10.2018. год.

			

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.

2.

– Бијељина

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДАТНОМ
УЛАГАЊУ РАДИ ПОВЕЋАЊА УЛОГА ГРАДА
БИЈЕЉИНА У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ
1
„БИЈЕЉИНА-ГАС“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА
ОДЛУКА
О
КАПИТАЛА
БИЈЕЉИНА

ПОВЕЋАЊУ
ОСНОВНОГ
„БИЈЕЉИНА-ГАС“
Д.О.О.

1

3.

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ИМОВИНЕ СА ГРАДА
1
БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

4.

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 4100/2, К.П.
2
4097/2 И К.П. 4097/3, К.О. БАТКОВИЋ

5.

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 4101/2, К.О.
2
БАТКОВИЋ

6.

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. БАТКОВИЋ И К.О.
ОСТОЈИЋЕВО СА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА
3
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

7.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШТЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. БИЈЕЉИНА 1 ОШ
3
„КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

8.

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 892/2, К.П. БРОЈ
891/3, К.П. БРОЈ 877/2, К.П. БРОЈ 901/7 И К.П.
4
БРОЈ 911/2, СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 1

9.

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО
К.П. БРОЈ 2099/1, К.П. БРОЈ 2099/2 И К.П. БРОЈ
5
2099/5, СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 2

10. ОДЛУКА О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА
6
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
11. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“
12
БИЈЕЉИНА
12. ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ТРИ ЧЛАНА ГРАДСКЕ
15
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
13. ОДЛУКА О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ
ОД БАНКЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ – за објекат Гасовод Шепак

16

14. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА
16
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
15. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА
17
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
16. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА
17
ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
17. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА
18
БИЈЕЉИНА
18. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА
18
БИЈЕЉИНА
19. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
19
БИЈЕЉИНА
20. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
19
БИЈЕЉИНА
21. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ЧЛАНОВА
20
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА
22. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
20
ЈП „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА
23. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП
21
„ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА
24. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР ТРИ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ
21
КОМИСИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
25. ЈАВНИ
КОНКУРС
ЗА
ИМЕНОВАЊЕ
ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА
22
ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
26. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ
МЈЕСТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП
23
„ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

30. октобар 2018.

Службени гласник Града Бијељина

27. ЗАКЉУЧАК
О
НЕУСПЈЕЛОМ
ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА
И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА
24
БИЈЕЉИНА
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ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ПАТРИЈАРХА ПАВРЛА
БР. 46“ УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА БР. 46
30
БИЈЕЉИНА

2.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „НЕЗНАНИХ ЈУНАКА
22“ УЛИЦА НЕЗНАНИХ ЈУНАКА БР. 22
30
БИЈЕЉИНА

3.

ОГЛАС О БРИСАЊУ УПИСА (ГАШЕЊЕ)
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„ПАНТЕЛИНСКА 19А“ УЛИЦА ПАНТЕЛИНСКА
30
БР. 19А БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
24
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-06 (3 Лот-а)/18

2.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
25
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ОЗП-23/18

3.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
25
СКП-52-п1/18

4.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26
СКП-н-02/18

4.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ПРЕБИЛОВАЧКА 32“
31
УЛИЦА ПРЕБИЛОВАЧКА БР. 32 БИЈЕЉИНА

5.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26
БиЗ-04/18

5.

6.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
27
ДД-16/18

ОГЛАС
О
УПИСУ
ПРОМЈЕНЕ
ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „18. НОВЕМБРА БР. 13“
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА 18. НОВЕМБРА БРОЈ 13
31
БИЈЕЉИНА

7.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
28
СКП-22-п1/18

8.

РЈЕШЕЊЕ О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ
СТУДЕНАТА КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ
28
2018/2019. ГОДИНИ

9.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ЛИЦА
ПО УГОВОРУ БРОЈ: 02-404-185/18 ОД 08.10.2018.
29
ГОДИНЕ

10. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА ПО УГОВОРУ БРОЈ:
29
02-404-124/18
11. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА ПО УГОВОРУ БРОЈ:
30
02-404-125/18
12. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА ПО УГОВОРУ БРОЈ:
30
02-404-129/18
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Службени гласник Града Бијељина

30. октобар 2018.

30. октобар 2018.

Службени гласник Града Бијељина
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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

